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Z OKAZJI NOWEGO 1966 ROKU

pragniemy za pośrednictwem naszego Kalendarza złożyć 
najlepsze życzenia obfitych łask i błogosławieństwa Boże
go Najprzewielebniejszym Księżom Biskupom w kraju i za
granicą, Przewielebnym Księżom Biskupom, Wielebnym 
Księżom Proboszczom, wszystkim Kapłanom Kościoła Pol- 
skokatolickiego w PRL, jak również P.T. Czytelnikom



Oddając Czytelnikom Kalendarz Katolicki na 1966 rok 
przekazujemy równocześnie nasze najlepsze życzenia dla 
nich osobiście, jak również dla ich pracy społeczno-gospo
darczej, mającej na celu dobro naszej Ojczyzny Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, dobro naszego Kościoła Polsko
katolickiego, oraz utrwalenia pokoju w świecie.

R A D A
KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO 

W PRL





S T Y C Z E Ń

1 tydzień 1 S N ow y Rok,
U roczystość Obrzezania P ańskiego, M ieczysław a

2 N U roczystość N ajśw . Im ien ia  Jezus, 
M akarego Op.

3 P G enow efy, D an ie la , F u lg en c ju sza
QJ 4 W Izabeli, E ugen iusza , T y tu sa
•p 5 ś E dw arda , S ym eona, T e lesfo ra
-J-* 6 c O b jaśn ien ie  P a ń sk ie  (T rzech K róli)
CM

7 p Ju lia n a , L u c ja n a
8 s M arc janny , S ew eryna

9 N N ajśw . Rodziny, Juliana, A driana
10 P Ja n a , D a n u ty

>c
<v

11 W H o n o ra ty , H yg ina
Ta 12 s B en ed y k ta , A rk ad iu sza , M odesta
>. 13 c B ogum iła, W eron ik i P ., G lafisy
co 14 p H ilarego , F e lik sa  M.

15 s P aw ła , Izydo ra , M akarego

16 N 2 po Obj. Pańskim , M arcelego, W łodzim erza 
Ottona

QJ 17 P Ja n a , A n toniego , R ościs ław a
'5 18 W P io tra , M ałgorza ty , F a b ia n a
*73

19 s M ariusza , H en ry k a , M arty
H* 20 c S eb astian a , F a b ia n a

21 p A gnieszki, Ja ro s ła w a
22 s W incentego, A nastazego

23 N 3 po Obj. Pańskim , Zaślubiny N ajśw . Maryi 
Panny, Rajm unda

•CG) 24 P T ym oteusza , F e lic ji
‘n 25 W N aw rócen ie  św . P aw ła , M iłosza
*C3
i? 26 ś P o lik a rp a , P a u lin y

27 c J a n a  Z ło toustego , P rzem y sław a
28 P W alerego , Ju l ia n a
29 s Z dzisław a, F ran c iszk a  Salezego

30 N 4 po Obj. Pańskim , M artyny, M acieja, Sabiny
6 tydz ień 31 P P io tra , M arceli

8



Czytamy Pismo S i u .  u j  styczniu

r a n o w i e c z ó r

1 Ps.  121 Gal. 3, 23—20

2 M r. 1, 1—8 Łk. 4, 16—21
3 Mr. 1, 9—13 Iz. 43, 16— 19
4 M r. 1, 14—20 Jos. 1, 1—9
5 M r. 1, 21—28 Jak . 4, 13—17
6 M r. 1, 29—39 Iz. 60, 1—6
7 M r. 1, 40— 15 I J. 2. 12—17
8 II I  M oj. 1, 1—9 Łk. 2, 25—40

9 Łk. 2, 41—52
10 I I I  M oj. 10, 9— 11 M r. 42, 1— 13
11 I I I  M oj. 16, 1—14 M r. 2, 14—28
12 II I  M oj. 16, 15—22 J. 1, 35—42
13 II I  M oj. 19, 1—13 M t. 4, 12— 17
14 2 . 2, 11—18 J. 5, 19—24
15 Efez. 1, 1—14 J. 3, 18—24

16 J. 2, 1—11 Rz. 12, 6—16
17 V M oj. 1, 5—33 M r. 3. 1— 13
18 V M oj. 1, 34—46 M r. 3, 14—22
19 V M oj. 4, 1—24 Mt. 19, 3—9
20 V M oj. 4, 25—40 Mt. 5, 17—26
21 V M oj. 5, 1—18 J. 1, 15—18
22 V Moj. 5, 19—30 M t. 17, 1—9

23 M t. 8. 1— 13 Rz. 12, 16—21
24 V M oj. 7, 6—11 M r. 3. 23—35
25 V Moj. 8, 1— 10 M r. 4, 1—25
26 V Moj. 10, 12—22 M r. 4, 26—41
27 V M oj. 10, 9—22 M r. 5, 1—21
28 V M oj. 24, 6—22 Mr. 5, 22—43
29 V M oj. 30, 1—10 M r. 6, 1—29

30 M t. 8, 23—27 Rz. 13, 8—10
31 V M oj. 30, 11—20 Mt. 20, 1—16
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L U T Y
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1
2
3
4
5

Ws
c
p
s

Ignacego, B ryg idy
N ajśw . M ary i P a n n y  G rom nicznej
B łażeja , H ip o lita
W eronik i, A n d rze ja
A gaty , A d ela jd y , L uby , A liny

7 
ty

dz
ie

ń

6
7
3
9

10
11
12

N
P
WŚ
C
P
s

Siedem dziesiątnica, Tytusa, Doroty, Bogdana
R y szard a , R o m ualda  
J a n a , P io tra , S zczepana 
C yry la , A polonii 
S ch o las ty k i, J ack a , S y lw an a  
Ł azarza , L u c ja n a  
E u la lii, M odesta

8 
ty

dz
ie

ń

13
14
15
16
17
18
19

N
P
W
ś
c
p
s

Sześćdziesiątnica, Grzegorza, K atarzyny
W alen tego , C y ry la , Z enona  
Józefa, F a u s ty n a , S a tu rn in a  
D anu ty , J u l ia n n y  
Ju lia n a , Z b ign iew a 
S ym eona, K o n stan c ji, M aksym a 
K o n rad a , M arcelego

9 
ty

dz
ie

ń

20
21
22
23
24
25
26

N
P
WS
c
P
s

P ięćdziesiątn ica. L ecna, E ustachego
E leonory , F e lik sa , M ak sy m ian a  
M ałgorzaty , R om any, P io tra  
Ś ro d a  P op ie lcow a, M arty , D am ian a  
M acieja , B ogusza, S erg iu sza  
W ik to ra , C ezarego 
A lek san d ra , Izabe li, M iro sław a

10 
ty

dz
ie

ń

27
28

N
P

I W ielkiego Postu, G abriela
M akarego , T eofila , R om ana

10



Czytamy Pismo Ś u j .  i u  lu tym

r a n o w i e c z ó r

1 Ż. 5, 1— 14 II K or. 4, 3—6
2 Łk. 2, 22—32 Mt. 3, 1—4
3 Ż. 8, 7—13 G al. 1, 11—24
4 Ż. 9, 1— 15 Mt. 16, 24—28
5 Ż. 9, 16—28 Fil. 3, 20—4, 1

6 Mt. 20, 1—16 K or. I, 9, 24—27
7 V M oj. 31, 30—32 I K or. 1, 26—31
8 V M oj. 32, 19—43 Fil. 1, 27—30
9 V Moj. 33, 1—3, 26—29 Rz. 3, 21—28

10 V Moj. 34, 1— 12 I K or. 3, 5—9
11 M r. 6, 3 0 -4 4 Mt. 10, 40—42
12 Mr. 6, 45—56 Łk. 17, 5—10

13 Łk. 8, 4— 15 Kor. II, 19—33

14 M r. 7, 1—13 Mt. 13, 10—17

15 M r. 7, 14—23 Mr. U , 15—19
16 M r. 7, 24—30
17 M r. 7, 31—37 Mr. 4, 26—29
18 M r. 8, 1—9 I K or. 2, 1—5
19 M r. 8, 10—21 Ż. 6, 1—8

20 Łk. 18, 31—43 K or. I 13, 1— 13
21 M r. 8, 22—26 Łk. 13, 31—35
22 M r. 8 27—33 Łk. 9, 18—23
23 M t. 6, 16—21 Joel. 2, 12—19
24 M t. 8, 5—13 Iz. 38, 1—6
25 M t. 5, 43—48, 6, 1—4 Iz. 58, 1—8
26 M t. 6, 47—56 Iz. 58, 9—14

27 M t. 4, 1— 11 11 K or. 2, 6, 1—10
28 M r. 25, 31—46 Ez. 34, 11— 16

11



M A R Z E C
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Ś
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A lb ina, A n ton iego  M.
S uche D ni. W .P., H eleny , P aw ła , R adosław a 
K u n eg u n d y  ces.
S uche dn i W .P., K az im ierza , Ł ucji, L u c jan a  
S uche dn i W .P., W acław a, E uzebiusza, T eofila

11 
ty

dz
ie

ń

6
7
8 
9

10
11
12

N
P
W
ś
c
p
s

II W ielkiego Postu, Perpetuy, F elicyty , W iktora
T om asza
M iędzynarodow y D zień K obie t, W incentego , J a n a  
M akarego , F ran c iszk a , K a ta rz y n y  
C zte rd z iestu  M ęczenników , W ik to ra  M. 
K o nstan tego , C y p rian a  
G rzegorza, B e rn a rd a

12 
ty

dz
ie

ń

13
14
15
16
17
18 
19

N
P
W
s
c
P
s

III W ielkiego Postu, K rystyny, B ożeny
M atyldy , L eo n a  
K lem ensa , L u dw ik i, L ong ina  
H ilarego , Izabeli, P a try ceg o  
Z b ign iew a, Jó ze fa  z A ry m ate i, G e rtru d y  
C yry la , E d w ard a
Jó ze fa  — O b lu b ień ca  N M P, B ogdana

20 N IV W ielkiego Postu, A natola, Eufem ii, K laudii
21 P B en ed y k ta , L u b o m ira

0) 22 W K ata rzy n y , E m ilii, B ogusław a
N

'O 23 ś P elag ii, W ik to rian a , T eodezji
+-> 24 c G ab rie la  A rch., M ark a  i T ym oteusza
CO 25 p Z w iasto w an ie  N M P, M arii

26 s T eodora, E m an u ela , T ek li

27 N M ęki Pańskiej, Jana Dam asc., L idii
“G 28 P Ja n a , S y k stu sa
O 29 W W alentego , C yry la , W ik to ry n a
"O 30 ś J a n a
■+J 

ł—4
31 c B alb iny , K o rn e li

12



D a t a
Czjjtamg Pism o Ś u j .  u j  m arcu

r a n o w i e c z ó r

1 M t. 21, 1—17 Iz. 56, 6—11
2 M t. 12, 38—50 II  M oi. 24, 12—18
3 M t. 15, 21—28 Ez. 18, 1— 9
4 J . 5, 1—15 Ez. 18, 20—28
5 M t. 15, 29—39 Tes. 5, 14—23

e M t. 17, 1—9 Tes. 4, 1—7
1 J. 8, 21—29 D an. 9, 15— 19
8 M t. 23, 1—12 I K ról. 17, 8—16
9 M t. 20, 17—28 P sa lm  37

10 Łk. 16, 19—31 Je r . 17, 5—10
11 M t. 21. 33—46 I Moi. 37, 6—22
12 Łk. 15, 11—32 I M oi. 27, 6—40

13 Łk. 2, 14—28 Ef. 5, 1—9
34 Łk. 4, 23—30 II  K ról. 5, 1— 15
15 M t. 18, 15—22 II  K ról. 4, 1—7
16 M t. 15, 1—20 I I  M oi. 20, 12—24
17 Łk. 4, 38—44 Je r . 7, 1—7
18 J. 4, 5—42 IV. Moj. 20, 1— 13
19 Łk. 3, 21—23 I M oi. 49, 22—26

20 J. 6. 1—15 Gal. 4, 22—31
21 J. 2, 13—25 I K ró l. 3, 16—28
22 J. 7, 14—31 II  Moi. 32. 7—14
23 J. 9, 1—38 Ez. 36, 23—28
24 Łk. 1, 26—38 II K ró l. 4,25—38
25 J. 8, 12—20 Iz. 7, 10—15
26 Iz. 49, 8— 15

27 J. 8, 46—5.9 2. 9, 11— 15
28 J . 7. 32—39 J. 3. 1—10
29 J. 7, 1—13 D an. 14—27—42
30 J. 10, 22—38 II I  M oi. 19, 1—25
31 Łk. 7, 36—50 D an. 3,25—45

13



K W I E C I E Ń
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G rażyny , T eodora, Z b ign iew a, H ugona  
F ran c iszk a , U rb an a , W ładysław a

15 
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N iedziela Palm ow a, Ryszarda, Pankracego
Izydo ra , W acław a, A m brożego 
W incentego , Ire n y
T elesty n y , W ilhelm a
W ielk i C zw artek , R u fin a , E p ifan iu sza , D ona ta  
W ielk i P ią te k , D ionizego 
W ielka S obota , M arii, H ugona

16 
ty

dz
ie

ń

10
11
12
13
14
15
16

N
P

W
s
c
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W ielkanoc, M ichała, Ezechiela
II Dzień W ielkanocy, Leona, F ilipa
M atk i B osk ie j B olesnej, W ik to ra , Ju liu sza
P rzem y sław a , Id y
Ju s ty n a , W ale rian a
B azylego, W acław a, A n astaz ji
Ju lii , Jo ach im a , B en ed y k ta

17 
ty

dz
ie

ń

17
18
19
20 
21
22
23

N
P
Ws
c
p
s

I po W ielkanocy, Roberta, A niceta, Z elislaw y
A poloniusza, A lic ji
A lfonsa, T ym ona
T eodora, A gnieszk i, S u p lic ju sza
A nzelm a, F e lik sa , K arom isy
Ł ukasza , L eona, A lic ji
W ojciecha, Je rzego

18 
ty

dz
ie

ń

24
25
26
27
28
29
30

N
P

W
fi
c

p
s

II po W ielkanocy, Grzegorza, F idelisa
M arka  F w an g e lis ty
M.B. D obre j R ady , K le ta , M arce lin a
Z yty , T eofila
W ita lisa , P aw ła , W ale rii
P au lin y , R oberta , B ogusław a
K a ta rzy n y , M arian a

14



D a t a
Czytamy Pismo Śuj. uj k w ie tn iu

r a n o w i e c z ó r

1 ,T. 2, 47—54 Je r . 17, 13—18
2 J. 12. 10—36 Je rń . 18, 18—23

3 M t. 26, i 27 Fil. 2, 5— 11
4 J. 12, 1—19 Iz. 50, 5—10
5 M r. 14 i 15 J e r  2, 18—20
6 Łk. 22 i 23 Iz. 62, 63
7 J. 13. 1—15 I K or. 2. 20—32
8 J. 18 i 19 II Moj, 12. 1— 11
9 Mt. 28, 1—7 Kol. 3, 1- -4

10 M r. 16, 1—7 I K or. 5, 7—8
11 Łk. 24, 13—35 Dz. 10, 37—43
12 Łk. 24, 36—47 Dz. 13, 16Ć—33
13 J. 21. 1—14 Dz. 3, 13—19
14 J. 20, 11— 18 Dz. 8, 2 6 -4 0
15 Mt. 28, 16—20 I P. 3, 13, 22
16 J. 20, 1—9 I P. 2, 1 —10

17 J. 20, 19—31 I J. 5, 4 —10
18 M r. 8, 34—38 Rz. 1, 1—14
19 M r. 9, 1— 13 Rz. 1, 15—17
20 Mr. 9, 14—29 Rz. 1. 18—26
21 M r. 9, 30—41 Rz. 1, 27—32
22 Mr. 9, 42—50 Rz. 2, 1—11
23 M r. 10, 1—16 Rz. 2, 12— 16

24 J. 10. 11—16 I P. 2, 21—25
2 5 Łk. 10, 1—9 z Ez. 1, 10—14
26 M r. 10, 17—?0 Rz. 2, 17—22
27 M r. 10, 21—34 Rz. 2, 23—29
28 Mr. 10, 35—45 Rz. 3, 1— 18
29 Mr. 10, 46—52 Rz. 3, 19—27
30 M r. 11, 1—14 Rz. 3. 28—31

15



M A J

1 N III po W ielkanocy, Św ięto Pracy, F ilipa, Jakuba
2 P Zygm unta
3 W K ró low ej P o lsk i N M P, A lek san d ra , D ni O św ia ty

N1 T3 4 Ś M oniki, F lo r ian a
>: 5 c Z n alez ien ie  K rzyża  św ., D w u n astu  A postołów ,
05r—i 6 p Ja n a , B en ed y k ta

7 s D om iceli, L u d m iły , L u d o m ira

8 N IV po W ielkanocy, S tan isław a, B enedykta
9 P D zień  Z w ycięstw a, G rzego rza  z N az.

*co 10 W D zień  H u tn ik a , Izy d o ra  R o ln ika , A n to n in a
*N 11 s F ran c iszk a
>5 12 c P an k raceg o , N ereusza , E p ifan iu sza

O
CM 13 p Serw acego , R o b erta

14 s B onifacego, D ob iesław a

15 N V po W ielkanocy, Zofii
16 P U balda , A n d rze ja , W ieńczysław a, D ni K rzyżow e

V 17 W S ław o m ira , B ru n o n a , W eron ik i, D ni K rzyżow e(V»r-łN■O>1
18 s W enancju sza , F e lik sa , E ry k a , S ław o m ira , D ni 

K rzyżow e
rH 19 c W niebow stąp . P ań sk ie , P io tra , Iw ony, C e lestyna
IM 20 p Bernarda, Bazylego

21 s T ym oteusza , T eobalda , W ik to ra

22 N N iedziela  po W niebow stąpieniu, Julii, H eleny. 
W iesław y

2 23 P D ezyderego, M ichała, Iw ony
N 24 W Jo an n y , Z uzanny
T3 25 ś G rzegorza, U rb an a
M 26 c D zień  M atk i, F ilip a
CM 27 p Ja n a , O liw ii, B edy

28 s A u g u sty n a , E m ila , Ja ro m ira

<0
*N

29 N Z esłanie D ucha Św iętego, M aksym ina, B ogu sła 
wa, Teodozji

"o> 30 P F elik sa , F e rd y n a n d a , Jo a n n y  d ’A rc
crsC<‘

31 W N M P W spom ożycielk i W iernych , A n ie li, P e tro -  
neli

16



D a t a
Czytamg Pismo Śuu iu maju

r a n o w i e c z ó r

1 J. 16, 16—22 I P . 2. 11—19
2 J, 14, 1—13 Kol. 3, 16—24
3 J. 19, 25—27 I P. 1. 17—21
4 M t. 21, 12—17 I P . 1. 22—25
5 J . 3. 1—15 F il. 2. 5—11
6 M r. 6, 30—46 I P . 2, 1— 10

i 7 M r. 6, 47—56 I P. 2, 11—17

8 J. 16, 5—14 Ja k . 1, 17—21
9 M r. 7. 1— 13 I P. 3, 1—7

10 M r. 7, 14—23 I P. 3, 8— 17
11 Mr. 7, 24—37 I P. 3, 18—22
12 Mr. 8, 1—14 I P. 4, 1—11
13 M r. 8, 15—30 I P . 4, 12—19
14 Łk. 18. 1—8 I P. 5, 1—7

15 J. 16. 23—30 Jk . 1, 22—27
16 Łk. II . 5—13 Ja k . 5, 16—20
17 Mr. 8. 31—38 I P . 5, 8—14
18 J. 17, 1— 11 Ef. 4, 7—13
19 M r. 16, 14—20 Dz.A. 1. 1—11
20 M r. 9, 1—13 I K or. 1, 1—9
21 Mr. 9, i 4—29 I K or. 1, 10—17

22 J. 15, 26—27 I P. 4, 7—11
J. 16. 1—4

23 M r. 9, 30—41 I K or. 1, 18—25
24 Mr. 9, 42—50 I K or. 1, 26—31
25 M r. 10, 1—12 I K or. 2, 1—5
26 Mr. 10. 13— 16 I K or. 2. 6— 10
27 Mr. 1C. 17—34 I K or. 2, 11— 16
23 J. 14, 15—21 Dz.A. 14, 1—8

20 J. 14. 23—31 Dz.A. 2, 1—11
30 J. 3. 16—21 Dz.A. 10, 42—48
31 J. 10, 1—10 Dz.A. 8, 14—17

Kalendarz — 2 17



C Z E R W I E C

"G<D 1 S Suche D ni, M iędzynarodow y D zień  D ziecka, 
F o r tu n a ta , Ja k u b a , K o n rad a

2 C Sadoka. M arcelina , B lan d y n y
3 P S uche  D ni, K lo ty ldy , C ecylii, L eszka, A nato laCN 4 s Suche D ni, O p ta ta , K aro la , F ran c iszk a

5 N U roczystość Trójcy P rzenajśw iętszej, B on iface
go, W alerii

-Ca 6 P N o rberta , A n ton iego
*N 7 W R oberta . P aw ła , W iesław a
> 8 ś M edarda, W ilhelm a, S ew ery n a

f> c Boże Ciało, Ryszarda, Pelagii, F elicjana
10 P M ałgorzaty , B ogum iła
11 s B arnaby , P au li. F e lik sa

12 N 2 po Zesl. Ducha Sw ., Jana, Onufrego
13 P A ntoniego

•CO) 14 W B azylego W.
N'O 15 g Jo la n ty , M odesta , W ito lda
> 16 c Ju s ty n y , A liny, B enona

in 17 p N ajśw . S erca  Jezusow ego, A dolfa , L au ry , Inno  
centego

18 s E frem a, M arka , E lżb iety

19 N 3 po Zesł. Ducha Sw ., G erw azego i Protazego
20 P S y lw eriu sza , F lo rsn ty n y
21 W Alojzego, A licji

•fa 22 s P au lin a , Ja n a , F law iu sza
23 c W andy, Z enona, Jan is ław y
24 p N arodź, św . J a n a  C hrzcic iela , D an u ty
25 s W ilhelm a, Ł ucji

26 N 4 po Zesł. Duch. Sw., Jana i Paw ła
•C<D 27 P M.B. N ieu sta jące j Pom ocy
N 28 W Ireneusza , L eona, O lgi

29 s P io tra  i P aw ła  Ap., Ś w ięto  M orza
I-C<] 30 c L ucyny , E m ilii

13



D a t a
Czytamy Pismo Śui. i r  czerw cu

r a n o w i e c z ó r

1 J. 6. 44—51 Dz.A. 5, 12— 16
2 Łk. 9. 1—6 Dz. A. 8. 5—9
3 Łk. 5, 17—26 Joel. 2, 2 3 -2 7
4 Łk. 4. 38—44 Rz. 5, 1—5

5 Mt. 28, 18—20 Rz. 2, 33—36
6 Łk. 6, 36—42 I J. 4, 8—21
7 Łk. 10, 1—11 Ikor. 3, 1—8
R M t. 11, 25—30 I K or. 3, 9—15
p J. 6. 56—59 I K or, 2, 23—29

10 Łk. 14, 12— 15 I K or. 3. 16—23
n J . 2, 1—6 I K or. 4, 1—5

12 Łk. 14, 16—24 I J. 3, 13—18
13 J. 8, 1— 11 I K or. 4, 6—13
14 Mt. 5. 43—48 I K or. 4, 14—21
15 Mt. 18, 15—20 I K or. 5, 1—8
16 Łk. 22, 15—20 I K or. 5, 9—13
17 J. 19, 31—37 Ef. 3, 8— 19
1P Mr. 10, 3 ^ -4 5

19 Łk. 15, 1—10 I P. 5, 6— 11
20 Mr. 10, 46—52 I K or. 6, 9— 11
21 M r 11, 1—14 I K or. 6, 12—20
22 Mr. 11, 15—22 I K or. 7, 10— 16
23 Łk. 1, 5— 17 Je r . 1, 4—10
24 Łk. 1. 57—68 Iz. 49. 1—7
25 Mr. 11. 23—33 I K or. 7, 17—24

26 Łk. 5. 1—11 Rz. 8, 18—23
27 J. 5, 17—23 I K or. 7. 29—31
28 J. 21, 15—19 Dz.A. 3, 1—10
29 M t. 16, 13— 19 Dz.A. 12, 1— 11
30 Mt. 10, 16—22 Gal. 1, 11—20
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L I P I E C

1 P N ajśw . K rw i Jezu sa  C h ry stu sa , H aliny , T eo tym a
2 S N aw iedzen ie  N M P, O tto n a , U rb an a

3 N 5 po Zesł. Ducha Sw ., Leona, A natola, Jacka
4 P T eodora, S eb astian a

-f l 5 W F ilom eny, A n toniego , K aro lin y
*N 6 s Ł ucji, D om inika, T om asza
T3
> 7 c C yry la  i M etodego

OD 3 p E lżbiety , P rokopa , K ilian a
CM 9 s Zenona, L ucyny , W eron ik i

10 N 6 po Zesl. Ducha Sw., 7 Braci M ęczenników , 
Itufiny, A m elii

'C 11 P C y p rian a , O lgi, P iu sa
N 12 W Ja n a , W eron ik i, S ław y
> 13 ś E ugeniusza , M ałgorzaty , A n ak le ta

C i 14 c B o n ew en tu ry , M arcelina
C\] 15 p H en ry k a , W łodzim ierza, B e rn a rd a

16 s R ozesłan ie  A post., M arii, B en ed y k ta , E ustachego

17 N 7 po Zesł. Ducha Sw., A leksego, Bogdana
18 P Szym ona, K am ila

kS
19 W W incentego

N 20 ś C zesław a, H ieron im a, M ałgorzaty
>: 21 c P rak sed y , W ik to ra , D arom isy

O
CO

23 p Św ięto  Odrodzenia Polski, M arii M agdaleny, 
B olesław a, Platona

23 s A polinarego , B ogny, Z dzisław y

24 N 8 po Zesł. Ducha Sw ., K rystyny, K ingi, Lubo
mira

*C 25 P Ja k u b a  A p., K rzyszto fa
N 26 W A nny, M irosław y , G rażyny

"O 27 g A urelego, N ata lii, Ju lii
ł-H 28 c W ikto ra , Innocen tego
CO 29 P M arty , O lafa

30 s Ju lity , Z enona, L udm iły

31 N 9 po Zesl. Ducha Sw., Ignacego, H eleny
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D a t a
Czytamy Pismo Śu:. u: l ipcu

r.
r a n o w i e c z ó r

1 J. 19, 30—35 Ż. 9, 11—15
2 Łk. 1, 39—47 I K or. 7, 31—40

3 Mt. 5, 20—24 I P. 3, 8—15
4 Łk. 9, 57—62 I K or. 3, 1—7
K M r. 10, 5—21 I Tym . 4, 8—16
6 Mt. 14, 22—23 I K or. 8, 8—13
7 Łk. 9, 51—57 I K or. 9, 1— 14
8 Mt. 10, 18—20 I K or. 9, 15—23
9 Łk. 9, 18—26 I K or. 9, 24—27

10 M r. 8, 1—9 Rz. 6, 3—11
11 Łk. 14, 25—35 I K or. 10, 1— 13
12 Mt. 5, 43—48 I K or. 10, 14—22
13 M r. 16, 14— 18 I K or. 10, 23—33
14 M t. 3, 13—17 I K or. 77, 1— 15
15 Łk. 19, 41—44 I K or. 11, 16—22
16 M t. 24, 21—22 I K or. 11. 23—34

17 Mt. 7, 15—21 Rz. 6. 19—23
18 M t. 3, 11—12 I K or. 12, 1—13
19 J. 12, 25—26 I K or. 12. 14—27
20 Mt. 19, 13—21 Iz. 58, 7—11
21 M t. 3, 13—17 I K or. 12, 2 8 - 31
22 M t. 7, 15—21 I K or. 13, 1—13
23 Łk. 22, 24—30 I P. 5, 1— 11

24 Łk. 16, 1—9 Rz. 8, 12—17
25 Mt. 20, 20—23 I K or. 4, 9—15
26 Mt. 5, 13— 16 I K or. 14, 1—11
27 Mt. 10, 18—31 I K or. 14, 12—33 .
28 Mt. 21, 18—22 I K or. 14, 34—40
29 Łk. 16, 10—13 I K or. 15, 1—10
30 Mr. 12, 1—17 I K or. 15, 11—34

31 Łk. 19, 41—47 I K or. 10, 6—13
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S I E R P I E Ń

1 P R ocznica P o w stan ia  W arszaw sk iego , P io tra , W e

'C
2 W

ry, Ju s ty n y
M B A n ie lsk ie j, A lfonsa

■o 3 S L idii, N ikodem a, S zczepana
4 C D om in ika , P ro tazego , A lfred a

CSn 5 P O sw alda
6 s P rzem ien ie  P ań sk ie , Ja k u b a , D om in ika

'C
OJ

7

8 P

10 po Zesl. Ducha Św ., K ajetana, Donata, 
Konrada
C y riak a , E m iliana

9 w Ja n a , R om ana
T3> 10 ś W aw rzyńca , B ogdana

11 c T y b u rc ju sza , Z uzanny , W lodzim iry
c o 12 p K lary , E uzebiusza, H ila r ii

13 s H ipo lita , K as jan a

•C

14

15 p

11 po Zesl. Ducha Sw., W igilia Wn. NMP,
Euzebiusza
W niebow zięcie  NM  P an n y

■a 16 w Jo ach im a, R ocha
■D
> 17 ś Jack a , Ju lia n n y

■* 18 c A g ap ita , K lary , B ron isław y , W łodzim ierza, D o
co

19 p
n a ld a
B olesław a, M arian a , Ju liu sza

20 s B e rn a rd a , S am uela

>C

21

22 p

12 po Zesł. Ducha Sw ., Joanny, N adziei, Fran
ciszki
T ym oteusza , H ip o lita0/

’5 23 w F ilipa , A po linarego
TJ
> . 24 ś B a rtło m ie ja  Ap., Jerzego

10 25 c L u d w ik a , P a try c ji , L u izy
CO 26 p Z efiryna , K on stan c ji, M arii

• 27 s A u g u sty n a , H erm an a , Józefa

-C 28 13 po Zesł. Ducha Sw., A ugustyna z Hip., Ce
o>
"Jj
T3 29 p

zarego
Ścięcie św. J a n a  C hrzcic iela , S ab iny

30 w F e lik sa  i A d au k ta , Szczęsnego, Róży
M 31 ś R a jm u n d a , M arka , B ogdana

22



D a t a
Czgtamy Pismo Ś u j .  tu s ie rp n iu

r a n o w i e c z ó r

1 Mt. 10, 16—23 Je r . 29, 1—23
2 Łk. 12, 54—59 II  Tym . 2, 1—7
3 Mr. 9, 33—37 Je r . 27, 1—12
4 Łk. 13, 34—35 Je r . 28, 1— 17
5 M r. 1, 21—28 Je r . 29, 1—23
6 Mt. 17, 1—9 II P. 1, 16—19

7 Łk. 18, 9— 14 I K or. 12, 2—11
8 Łk. 16, 10—13 I Tes. 2, 13— 16
9 Łk. 19, 41—44 Je r . 29, 24—32

10 J. 12, 24—26 II  K or. 9, 6 - 1 0
n M t. 9, 35—38 Je r . 21, 1—10
12 M r. 6, 22—43 Je r . 34, 1—7
13 Łk. 4, 38—44 Je r . 37. 1—10

14 M r. 7, 31—37 I K or. 15, 1—10
15 Łk. 10, 38—42 Rz. M. 24, 11—20
16 Mt. 10, 40—42 Jer. 37, 11—21
17 M r. 12, 18—27 Je r . 32, 7—25
18 M r. 12, 28—35 Je r . 32, 26—44
19 M r. 12, 36—44 Je r . 38, 1—13
20 M r. 13, 1—25 Je r . 38, 14—28

21 Łk. 10, 23—37 II  K or. 3, 4—9
22 M r. 13, 26—31 Je r . 39, 1—18
23 M r. 13, 32—37 Je r . 52. 1—11
24 Ł k. 6, 12—19 I K or. 12, 27—31

25 Łk. 19, 12—26 Ks. M. 10, 10— 14
2ó M r. 14. 1—11 Je r . 52, 12—30

27 M t. 18, 1—5 Je r . 30, 8—17

28 Łk. 17, 11—19 Gal. 3, 16—22
29 Mr. 6, 17—29 Je r . 1, 17—19
Sd Mr. 14, 12—21 Je r . 31, 1—14
31 Mr. 14, 22—31 I K or. 15, 33k—40
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W R Z E S I E Ń

*c
V

1 C M ęczenników  Narodu Polskiego, B ronisław y, 
Idziego

"S
2 P S te fan a , K o n stan c ji

>>
coc"3

3 s Szym ona, Izab e li, E ufem ii

4 N 14 po Zesł. Ducha Sw ., Róży, Rozalii
5 P W aw rzyńca , Ju s ty n ia n a , D oro ty

■C
.2 6 W Z ach ariasza , E ugen iu sza
*N'O 7 s R eginy, M elch iora , J a n a
■#-» 8 c N arodzen ie  N M P, N a ta lii, A d rian a
t-co 9 p Serg iusza , P io tra

10 s M ikoła ja , P u lch e rii, Ł ukasza

11 N 15 po Zesł. D ucha Sw., Teodory, Prota, Jacka
12 P Ś w ię to  B ra tn ie j M iłości, Im ien ia  M arii, G w idona

'C
.Si 13 W D zień K o le ja rza , F ilip a , E ugen ii
*N•c 14 ś P odw yższen ie  K rzyża  św ., B e rn a rd a
>! 15 c MB B olesnej, N ikodem a

CCn 16 p C y p rian a , K o rne la , E dy ty , Jo an n y
17 s F ran c iszk a , Ju s ty n y

18 N 16 po Zesł. Ducha Sw., Józefa z K upert, Ireny
19 P Jan u a re g o , K o n stan c ji

.a 20 W E ustachego , D ionizego
'nT3 21 s S uche D ni, M ateusza  Ap., Ifigen ii, H ip o lita
>+-* 22 c M aurycego, Ł adysław a, T om asza

05
00 23 P S uche D ni, L ina , B ogusław a

24 s S uche D ni, T ek li, G era rd a , T eodora

25 N 17 po Zesł. Ducha Sw., A urelii, D ym itra
*c
£ 26 P C y p rian a , Ju s ty n y
N

■a 27 W K ośm y i D am ian a
>+-» 28 ś W acław a, S alom ona
o 29 c M ichała  A rch an io ła

30 P H ieron im a, Zofii

24



D a t a
Czytamg Pism o Siu. uje w rz eśn iu

Ł
r a n o w i e c z ó r

1 Mr. 14, 32—42 I K or. 15, 41—50
2 Mr. 14, 32—45 I K or. 15, 51—58
3 Mr. 1, 40—45 I K or. 16, 1—4

4 Mt. 6, 24—33 Gal. 5, 16—24
5 Mr. 14, 46—53 I K or. 16, 5—9
P Mr. 14. 54—65 I K or. 16, 10—12 .
7 Mr. 14, 66—72 I  K or. 16, 13—21
8 Mt. 1, 1—16 I K or. 16, 22—24
9 Mr. 15, 1—6 II  K or. 1. 1—7

10 Mr. 15, 7—14 I I  K or. 1, 8— 11

11 Łk. 7, 11—16 Gal. 5, 25—26, 6, 1—10
12 Mr. 15, 15—19 I I  K or. 1, 12—14
13 Mr. 15, 20—26 II  K or. 1, 15—24
14 J. 12, 31—26 FI. 2, 5—11
15 J. 19, 25—27 Jud . 13, 22—25
16 Mr. 15, 27—37 I I  K or. 2, 1—5
17 Mr. 15, 38—44 II K or. 2, 6— 11*

18 Ef. 3, 13—21
10 M r. 15, 45—47 I I  K or. 2, 12—14
20 Łk. 5, 27—32 II  K or. 2, 15—17
2! Mt. 9, 9— 13 Ez. 1, 10—24
22 Łk. 21. 10—19 II  K or. 3, 1—5
23 M r. 16, 1—8 II  K or. 3, 6—12
24 Mt. 17, 24—27 I I  K or. 3, 13— 18

25 M t. 22, 34—46 Ef. 4, 1—6
2P M t. 15, 1—9 II  K or. 4, 1—6
27 M r. 16, 9—13 II  K or. 4, 7—9
28 M r. 16, 14—18 II  K or. 4, 10—15
29 Mt. 18, 1— 10 A pok. 1, 1—5
30 M r. 16, 19—20 I I  K or. 4, 16—18
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P A Ź D Z I E R N I K

1 S R em igiusza, Jan a , D an u ty

•11 
ty

dz
ie

ń

2

3
4
5
6
7

8

N

P
W
ś
c
p
s

18 po Zesł. Ducha Sw., A niołów  Stróżów , T eo
fila, S ław om ira  
T eresy , G era rd a , D an u ty  
Św . F ran c iszk a  z A syżu 
P lacyda , A p o lin areg o  
B runona , A rtu ra
MB R óżańcow ej, A m brożego, P o lik a rp a  
Pelag ii, W incentego, B ryg idy

42 
ty

dz
ie

ń

9

10
11
12
13
14
15

N

P
W
g
C
P
s

19 po Zesł. Ducha Sw., D ionizego, A ugusta, 
Bogdana
Sw . F ran c iszk a , A ldony  
M ac ie rzy ń stw a  N M P, E m ilia , B ru n o n a  
D zień W ojska  P o lsk iego , M ak sy m ilian a  
E dw arda , T eofila, Z iem isław y , W ito lda 
K a lik s ta , F o rtu n a ta , D om in ika  
Jadw ig i, T eresy

43 
ty

dz
ie

ń

16

17
18
19
20 
21 
22

N

P
W
g
c
p
s

20 po Zesł. Ducha Sw., Gerarda, Saturnina, 
M artym iana
M ałgorzaty , L ucyny  
Św. Ł u k asza  E w an., Ju s ta  
P io tra , P e lag ii, Z iem ow ita  
J a n a  K an tego , Iren y  
U rszu li, C eliny , Irm y , H ila r io n a  
F law iusza , F ilipa , K ordu li

44 
ty

dz
ie

ń

23
24
25
26
27
28 
29

N
P
W
g
c
p
s

21 po Zesł. Ducha Sw., Teodora, Ignacego, S e 
w eryna, Romana 
R a fa ła  A rchan io ła , D arii 
So fron iu sza , E w a ry s ta , L u c jan a  
S ab iny , F lo renc ju sza , W incentego 
S zym ona i T adeusza  A posto łów  
N arcyza, Z enobiusza , E uzebii

30

31

N

P

22 po Zesł. D ucha Sw., Sw. Chrystusa N ajw yż
szego A rcykapłana, H ilarego. A lfonsa, Edmunda
S a tu rn in a , U rb an a , A u g u sta

26



D a t a
Czjjtamjj Pismo Siu. u; p a źd z ie rn ik u

r a n o w i e c z ó r

1 M t. 18, 1—10 M oi. 23, 20—23

2 M t. 9. 1—8 I K or. 1. 4 —8
3 Mt. 18, 1 - A Iz. 66, 12—14
■1 M t. 11, 25—20 Gal. 6, 14— 18
5 Łk. 19, 1—10 Gal. 6, 7—8
6 J. 6, 24— 33 I P. 3, l ^ ł
7 Łk. 1, 26—38 Prz . Sol. 8, 22—35
S Łk. 12, 1—8 Dz.A. 17, 22—34

f) Mt. 22, 1— 14 Ef. 4, 23—28
10 J. 1, 1—14 II  K or. 1—8
11 J. 1, 15—36 II  K or. 9— 16
12 J  1, 37— 51 II  K or. 17—21
13 J. 2. 1—12 I I  K or. 6—13
14 J. 2, 12—18 I Tes. 5, 11—28
15 J. 2, 19—25 I Tes. 1—10

16 J. 4, 46—53 Ef. 5, 15—21
17 J. 3. 1—13 I Tes. 2. 1— 12
1S Łk. 10, 1—9 I K or. 8, 16—24
19 Łk. 22. 31—38 I Tes. 2, 13— 16
2 <■> Łk. 12, 35—40 Jak . 2, 12— 17
21 J. 3, 14—22 I Tas. 3, 1— 5
22 J. 3, 23—26 I Tes. 3, 6—13

23 M t. 18, 23—35 Ef. 6, 10—17
24 J. 5, 1—4 Tob. 12, 7— 15
25 J. 3, 27—36 Tes. 4, 1— ±2
26 J. 4, 1—20 I Tes. 4, 13—18
27 J.. 4, 21—25 I Tes. 5, 1—10
28 J. 15, 17—25 El. 4, 7—13
29 J. 18, 33—37 Kol. 1, 12—20

30 M t. 22, 15—21 F il. 1, 6—11
31 Łk. 6, 17—23 Obi. Św . J. 5, 6—12

27



L I S T O P A D

'E 1 W W szystkich Św iętych
'n 2 s D zień Z aduszny , Je rzego
*0
•*_> 3 c H u b e rta , Sylw ii, G erm ana , M alw iny , Idy
in 4 p K aro la , B ru n o n a
TT 5 s Z achariasza . E lżb iety , S ław om ira

6 N 23 po Zesl. Ducha Sw ., Leonarda, Sew eryna, 
Feliksa, Rudolfa

.2 7 P A ntoniego , K a ry n y
N■V 8 W W ikto ryny , G o tfryda , S ew ery n a

9 S T eodora, U rsy n a , G erm ana
toTP 10 c M iędz. D zień M łodzieży, A n d rze ja , L udom ira

11 s M arcina, B a rtło m ie ja
12 p W itolda, C h ry s tian a

13 N 24 po Zesł. D ucha Św., Stanisław a, D ydaka
14 P Jó ze fa ta , Judy ty .

"Ca) 15 W A lb erta , L eopo lda
’n■a 16 ś G ertru d y , E dm unda
>.*-> 17 c G rzegorza, Salom ei, R adom iry , H ugona
c~ 18 p A nieli, G elaz jusza , D rogom iry , R om ana

19 s E lżb iety , M aksym a, M aty ldy

•c

20 N 25 po Zesł. Ducha Św „ Dzień N auczyciela, F e
liksa, Oktawiana, A natola

CU 21 P O fia ro w an ie  N M P, Jan u sza , A lb e rta , W iesław a
T3> 22 W C ecylii, S te fan a
-M 23 ś K lem ensa , F e licy ty , R u tyCO▼ 24 c J a n a  od K rzyża , F lory , M arii

25 p K ata rzy n y , E razm a
26 s S y lw estra , K o n rad a , L eo n a rd a

‘C<u 27 M I A dw entu, W aleriana, Erazma, G ustawa
NTl 28 P G rzegorza, Z dzisław a, N a ta lii
> 29 W S a tu rn in a , B łażeja
CT> 30 s A n d rze ja  Ap., Justyny;
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D a t a
Czytamy Pismo Ś u j .  tu l is topadzie

r a n o w i e c z ó r

1 Mt. 5, 1— 12 Ob. św. J. 7, 2— 12
2 J. 5, 25—29 I K or. 15, 51—17
3 J. 4, 32—38 II  K or 6, 14—15
4 J. 4. 26—31 II K or. 6, 16—18
5 J. 4. 39—45 II  K or. 7, 1—7

fi M t. 9, 18—26 Fil. 3, 17—21, 4, 1—3
7 3. 4, 46—54 II  K or. 7, 8—16
3 J. 5, 1—9 II  K or. 8, 1—15
8 J. 5, 10— 16 II  K or. 8, 16—24

10 J. 5, 17—18 II  K or. 9. 1—5
11 Łk. 2, 33—36 I P. 4, 13— 19
12 J. 5, 19—44 II K or. 9, 6—9

l'j M t. 13, 31—35 Tes. 1, 2—10
14 J. 5, 45—47 I I  K or. 9, 10—15
15 J. 6, 1— 14 II K or. 10, 1—5
16 J. 6, 15—25 II  K or. 10, 6—10
17 J. 6, 26—34 II  K or. 10, 22— 18
18 J. 6, 35—51 I K or. 11, 1—7
1? J. 6, 52— 59 II K or. 11, 8—12

*0 Mt. 24. 15—35 Kol. 1, 9—14
21 J. 6, 60—65 II  K or. 11, 13—21
22 J. 6, 66—68 II K or. 11, 22—32
23 J. 6, 69—71 II K or. 12, 1— 10
24 J. 7, 1—9 II K or. 12, 11—19
25 J. 7,10—13 II K or. 12, 20—21
26 J. 7, 14—24 II  K or. 13, 1—4

27 Łk. 21. 25—33 Rz. 13, 11—14
28 J. 7, 25—31 II  K or. 13, 5— 9
29 J. 7, 3 2 -4 6 II  K or. 13, 10—13
30 Mt. 4, 18—22 Rz. 10, 10— 18
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G R U D Z I E Ń

1 C N ata lii, E lig iusza
2 P B ibiany , P au lin y , W irg in ii, H ip o lita
3 S F ran c iszk a  K saw erego , A deli

4 N II A dw entu, Dzień Górnika, Barbary, Kryspina, 
Piotra

•c 5 P Saby, K ry s ty n y
N"U 6 W M ikoła ja , L eoncji, M irry
w 7 s A m brożego, P o lik a rp a
OIft 8 c N iep o k a lan e  Poczęcie N M P

9 p L eokadii, W alerii, "Wiesława
10 s M arii, J u l ii

11 N III A dw entu, Dam azego, D aniela, Sabina
12 P A lek san d ra . W alerego , A d ela jdy

'CO 13 W Ł ucji, O ty lii
s'U 14 ś S uche D ni, Izydora , W enancjusza , A lfreda
> 15 c W ale rian a , C eliny , W olim iry , W ik to ra
lO 16 P S uche D ni, E uzebiusza, A dela jdy , Z dzisław y

17 s S uche D ni, Ł azarza , O lim pii

IM N IV A d w en tu , G rac jan a , B ogusław a, T eofila
19 P D ariusza , U rb an a , B ogum iły

Ci 20 W T eofila , B ogum iła
’nT3 21 s T om asza Ap., A nastazego
>• 22 c Z enona, H o n o ra ty
CMU"! 23 p W ikto rii, S ław o m iry

24 s W igilia Bożego N arodzen ia , A dam a i E w y

25 Boże N arodzen ie , A n astaz ji, E ugenii
26 P Szczepana — Pierw szego  M ęczenn ika

•CO 27 Ś Św. J a n a  Ap. E w angelisty ,
'po*t3 28 W M łodzianków , A nton iego
> 29 c T om asza, D aw ida

COm 30 p E ugeniusza
31 s S y lw estra , M elan ii
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D a t a
Czytamy Pismo Śu;. u j  g ru dn iu

r a n o w i e c z ó r

1 J. 8, 1—10 I Mo .i. 3, 1— 13
2 J. 8, 11—21 I Moj. 3, 14—24
3 M r. 16, 15—18 I Moj. 8, 15—22

4 Mt. 2, 2—10 Rz. 15. 4—13
5 J. 8, 22—54 I Moj. 12, 1—9
6 Mt. 25, 14—23 Z. 13, 7—17
7 J. 9, 1— 12 I Moj. 15, 1—6
8 Łk. 1, 26—28 I M oj. 22, 1—9
9 J. 9, 13—21 I M oj. 49, 8—10

10 J. 9, 22—35 V Moj 18, 9—19

11 J. 1, 19—28 Fil. 4, 4—7
12 Łk. 12, 35—40 II Sam . 7, 4— 16
13 J. 9, 36—41 Iz. 7, 1— 16
U Łk. 1, 26— 38 Iz. 2, 2—5
15 J. 10. 1—18 Iz. 9. 1— 6
16 Łk. 1, 39—47 Iz. 2, 1—5
17 J. 10, 19—30 II  Tes. 2, 1—8

.'<< Łk. 3, 1—6 I K or. 4, 1—5
13 J. 10, 31—38 Iz. 11, 1— 10
20 J. 10, 39—42 Iz. 28, 14—19
21 J. 20, 24—29 Ef. 2, 19—22
22 J. 11. 1—24 Iz. 33, 14— 24
23 J. 11,25—46 Iz. 35, 1— 10
24 Mt. 1, 18—21 Rz. 1, 1—6

?5 Łk. 2, 1—14 T yt. 2. 11—15; 6, 8— 10
26 Mt. 23, 34—39 Dz.A. 7, 54—59
27 J. 21, 19—24 Je r . 23, 1—8
28 Mt. 2, 13—18 O bi. św. J. 14,1—5
20 J. 10, 11—16 Z. 5. 1—6
30 J. 12, 20—43 Jer . 31, 27—34
31 J. 12, 44—50 Iz. 61, 1— 11% -
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Ks. dr Szczepan Włodarski

TYSIĄCLECIE CHRZEŚCIJAŃSTWA 

W POLSCE

Historycy kościelni całkiem wyraźnie rozróżniają dwa okresy 
w dziejach chrześcijaństwa w ogóle. Tymi okresami są dwa ty 
siąclecia. Inaczej wyglądało chrześcijaństwo w pierwszym, a ina
czej w drugim tysiącleciu. Mianowicie w tysiącleciu pierwszym 
(do 1073 r. czyli do wyboru papieża Grzegorza VII Hildebranda) 
chrześcijaństwo stanowiło jedną (więcej lub mniej zgodną) ro
dzinę rozstrzygającą spory na wspólnych zebraniach (soborach, 
współpracującą zgodnie z władzą polityczną, nie znającą mono
polu któregoś ze swych członków na nieomylność, prawdę, ob
rządek czy język liturgiczny. W tysiącleciu drugim rodzina 
chrześcijańska jest rozerwana najpierw na dwie, potem na 
trzy wielkie grupy ustosunkowane do siebie wrogo dlatego, że 
jedna z nich żąda dla siebie posłuszeństwa i uległości drugiej, że 
narzuca drugiej (nawet siłą) swą rzekomo wyłączną prawdę, 
swój obrządek, swój język liturgiczny, że podporządkowuje 
sobie władzę polityczną, by rządzić państwami, że od współ- 
odpowiedizalności za losy chrześcijaństwa odsuwa wyznawców 
świeckich, że wszystkich opornych piętnuje mianem schizmaty- 
ków i heretyków, prześladuje ich, nęka torturam i i pali na 
stosie.

Polska weszła do rodziny chrześcijańskiej na przełomie jed
nego i drugiego tysiąclecia, a więc niejako na zakręcie dziejów 
chrześcijaństwa. Poza tym  znalazła się geograficznie na po
graniczu dwóch grup chrześcijańskich wzajemnie się zwalcza
jących w drugim tysiącleciu, mianowicie pomiędzy sferą wpły
wów Kościoła prawosławnego a sferą wpływów Kościoła rzym
skiego. Przejściowy charakter historyczno-geograficzny chrze
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ścijaństwa polskiego znalazł swój wyraz tak w początkach 
„chrztu Polski", jak i w następującym po nim tysiącleciu.

t
KTO „OCHRZCIŁ” POLSKĘ I KIEDY?

Powszechnie się mówi, że „Polska” czyli ziemie należące do 
państwa polskiego po 1945 r. zapoznały się z chrześcijaństwem 
w 966 r. dzięki duchowieństwu czeskiemu sprowadzonemu przez 
żonę Mieszka I, Dobrawę. Należy w związku z tym  zwrócić 
uwagę, że tak nie było, a to najpierw tak co do samej chrystia
nizacji tych ziem jak i co do innych szczegółów życia kościel
nego.

Ziemie polskie pod względem przyjmowania wiary chrześci
jańskiej należałoby podzielić na cztery strefy. Najdłużej przed 
wpływami nowej wiary broniły się Mazury a z nimi Mazowsze 
i Lubelszczyzna. Wiadomo, że Mazury przed tysiącem lat za
mieszkiwali Prusowie, których nawrócili Krzyżacy „ogniem 
i mieczem” dopiero pod koniec XIII w. Inną dzielnicą również 
długo niechętną chrześcijaństwu było Pomorze szczecińskie 
i gdańskie. Tutaj nową religię krzewił książę Bolesław Krzywo
usty (1106—1138) przy pomocy niemieckiego biskupa Ottona 
z Bambergi w XII w.

Pierwszą chronologicznie strefą najwcześniej schrystianizowaną 
była Małopolska oraz Śląsk. Te ziemie zapoznały się z chrześci
jaństwem już sto lat przed „chrztem Mieszka”. Stwierdzenie to 
posiada oparcie tak w pewnych śladach pisanych, jak i w naj
nowszych odkryciach archeologicznych.

Pierwszy kronikarz po1ski, a rzymskokatolicki mnich z Francji, 
zwany Gallem Anonimem, stwierdza, że po roku 1000 „Polska 
posiadała (continebat) dwóch metropolitów ze swoimi sufraga- 
nami”. Łaciński wyraz „cotinebat” (czyli „zawierała-obejmo- 
w ała”) użyty przez kronikarza wyklucza hipotezę, jakoby drugą 
metropolią była (po gnieźnieńskiej) niemiecka metropolia mo- 
guncka sięgająca tam, gdzie (przed 1000 r.) sięgały granice Czech, 
lub też metropolia magdeburska. Ta inna metropolia była raczej 
związana z dawną misją Apostołów Słowian, Cyryla i Metodego, 
którzy na terenie Moraw powołali w IX wieku do bytu nowy 
obrządek nazywany obrządkiem słowiańskim. Istniała przypusz
czalnie już od końca IX w. do roku 1135 czyli do najazdu na 
Małopolskę Węgrów, Rusinów i Połowców. Najwięcej dyskusji 
wywołało pytanie o miejsce stołeczne tej drugiej (a chronolo
gicznie pierwszej) metropolii. Jedni umiejscowią ją jej stolicę
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w Sandomierzu (nazywanym przez Galla Anonima „jedną 
z głównych siedzib królestwa” — obok Krakowa i Wrocławia), 
inni stolicę obrządku słowiańskiego upatrują w Krakowie lub 
w Wiślicy.

Chrzcielnica w  W iślicy

Zdaniem niektórych historyków pierwszym metropolitą ob
rządku słowiańskiego był uczeń i następca św. Metodego po 
885 r., arcybiskup Gorazd, gdy zbiegł z Moraw przed prześla
dowaniem ze strony niemieckich i papieskich biskupów. Dzia
łalność Gorazda w kraju Wiślan i Lędzian uchodzić musiała 
w oczach Rzymu za nielegalną i schizmatycką, ponieważ papież 
Stefan VI (885—891) napiętnował św. Metodego mianem here
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tyka i rzucił klątwę na wszystkich zwolenników obrządku sło
wiańskiego. Ongiś imię Gorazda było w Małopolsce bardzo po
pularne, na co wskazywałyby nazwy: Gorazdowo, Gorazdówka, 
Goraźdź itp. W znalezionym niedawno „Kalendarzu Wiślickim” 
świętego Gorazda wypadało w dniu 17 lipca.

Siady obrządku słowiańskiego znaleziono w Krakowie, gdzie 
w XIII wieku z okazji kanonizacji biskupa Stanisława (1253 r.) 
kler łaciński starał się zatrzeć wszelkie wspomnienia przykre dla

Fragm ent z W iślicy
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papiestwa. W odnalezionym „Kalendarzu Krakowskim” mimo 
wyrzucenia wielu imion „pogańskich” (słowiańskich) pozosta
wiono imię Dymitra z Salonik szczególnie czczonego przez świę
tych Cyryla i Metodego. Niemiecki kronikarz, biskup Thietmar 
z Merseburga (zm. 1018 r.), zapisał, że pierwszym biskupem Kra
kowa był Poppon (Niemiec). Tymczasem „Katalog biskupów 
krakowskich, z początków XI w. podaje przed Popponem jeszcze 
dwa imiona: Prohorus i Proculphus. Jedno z drugim można po
godzić tylko w ten sposób, że bp Poppon był w Krakowie (od 
1000 r.) pierwszym biskupem łacińskim, natomiast biskupi wy
mienieni przed nimi byli biskupami obrządku innego, chyba sło
wiańskiego przez niemieckiego kronikarza nieuznawanego.

Z dzielnic obecnej Polski dotychczas nie wymienionych 
w związku z chrystianizacją pozostały do omówienia Kujawy, 
Wielkopolska i województwo zielonogórskie. Procentowo dziel
nice te nie stanowią chyba nawet czwartej części naszego kraju, 
a przecież właśnie ich „chrzest” przed tysiącem lat został szum
nie nazwany „chrztem Polski”. Tę rażącą przesadę można 
usprawiedliwić chyba tym, że w owym wydarzeniu brał udział 
pierwszy historyczny władca polski, Mieszko I, mający siedzibę 
w Poznaniu i Gnieźnie, a władający wtedy jeszcze tylko ziemią 
kujawską, poznańską i lubuską.

Kronikarz Anonim Gall pisząc o dzieciństwie Mieszka I pod
kreśla, że przed podstrzyżynami chłopiec był ślepy, a po tej 
ceremonii nagle przejrzał. Ową ślepotę zdaniem niektórych hi
storyków należy tłumaczyć przenośnie jako wiarę pogańską, ce
remonię podstrzyżyn — jako ceremonię chrztu, a cudowne przej
rzenie — jako przyjęcie światła wiary chrześcijańskiej. Według 
takiego rozumienia kronikarskiego dopisku Mieszko I byłby 
chrześcijaninem znacznie wcześnie, niż to podaje oficjalna hi
storia urabiana w ciągu całego tysiąclecia przez katolicyzm łaciń
ski. Według takiej interpretacji książę Mieszko byłby raczej 
chrześcijaninem obrządku słowiańskiego ochrzczonym przez któ
regoś z biskupów metodiańskich rezydujących w kraju Wiślan, 
Lędzian i Slęzan.

Ta hipoteza wygląda może na bajkę, lecz równie dobrze do 
rzędu bajek można zaliczyć opowiadanie, że Mieszko I przyjął 
chrzest w 966 r. z rąk jakiegoś biskupa łacińskiego za granicą 
(w Niemczech). Nie wie nic o tym ani kronikarz niemiecki 
współcześnie żyjący bp Thietmar, ani też kronikarz polski, Ano
nim Gall, piszący półtora wieku później. Thietmar pisze ogólni
kowo, że wskutek namów żony (Dobrawy) książę „pokajał się 
i pozbył jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmy-
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wając plamę grzechu pierworodnego”. Zdaniem tego kronikarza 
po chrzcie Mieszka nastąpił zaraz „chrzest Polski", ponieważ 
„natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą po
szły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przy
odziane, w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone...” 
Nie pisze jednak, kiedy to było i kto chrzcił, chociaż rozwodzi 
się po plotkarsku o tajemnicach małżeńskiej alkowy Mieszka. 
Odnosi się wrażenie, że wiadomość o chrzcie Mieszka oparł Thiet
mar raczej na domysłach. Na takich samych domysłach bazo
wali późniejsi kronikarze i historycy. Stąd „Roczniki Święto
krzyskie” powiadają, że chrzest Mieszkowy odbył się w 967 r., 
Rocznik Kapitulny Krakowski — że w 966 r., a Jan  Długosz — 
że w dniu 5 marca 965 r. w Gnieźnie.

W średniowieczu był taki zwyczaj łaciński, że wodzów ple
mion pogańskich chrzcili wyłącznie biskupi. Tymczasem do Pol
ski przybył biskup łaciński (misyjny) dopiero w 968 r. Był nim 
bp Jordan mający siedzibę w Poznaniu. W związku z tym  wła
śnie przypuszczają niektórzy, że Mieszko po chrzest łaciński 
wyjechał do Niemiec, ale nie wiadomo, do którego miasta 
i kiedy. Jeśli weźmie się pod uwagę, że akt chrztu potężnego 
księcia był wydarzeniem niebagatelnym, to aż dziw bierze 
na myśl, że nie wiadomo gdzie, kiedy i w jaki sposób to nastą
piło. Znacznie prościej sprawę tę tłumaczy wysunięta wyżej hi
poteza, że Mieszko ochrzcił się w dzieciństwie i nie musiał się 
chrzcić powtórnie po zaślubieniu Dobrawy, nie musiał nigdzie 
wyjeżdżać. O chrzcie tym  wszyscy łacińscy kronikarze milczą, 
ponieważ nie był to chrzest w obrządku łacińskim, lecz innym, 
może w zakazanym przez papiestwo obrządku słowiańskim.

Po przyjęciu tej hipotezy podawane trzy daty: 965, 966 i 967 
odnosiłyby się tylko do wyrażenia przez Mieszka I zgody na 
przyjęcie do kraju Polan kościelnej misji łacińskiej, która miała 
pracować w duchu papieskim i cesarskim.

Misja ta zjawiła się w Polsce w 968 r. Ta data jest już cał
kowicie pewna. Wiąże się z nią również założenie przez cesarza 
niemieckiej metropolii w Magdeburgu w celach chrystianizo- 
wania „Wschodu”.

Dorzućmy jeszcze jeden szczegół. Oto tak ważne fakty, jak 
„chrzest Polski” oraz wkroczenie do Poznania misji łacińskiej 
nie znalazły żadnego wyrazu w archiwach watykańskich ani 
w rejestrach papieskich. O tych wydarzeniach wiemy wyłącznie 
od Niemca Thietmara, który zapisał, że Polanie biskupa Jordana 
przyjęli -wrogo, tak że obcy misjonarz „ciężką miał pracę” 
w Poznaniu.
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RELIGIA PANUJĄCA

W świetle powyższych rozważań nie należy mówić o tysiąc
leciu „chrztu Polski”, lecz o tysiącleciu wprowadzenia do Polski 
obrządku łacińskiego, a z nim o tysiącleciu intronizacji wyzna
nia rzymskokatolickiego jako religii panującej w Polsce. Z tego 
tylko względu Kościół Rzymskokatolicki w Polsce powinien ob
chodzić swoje „Millenium” i to w 1968 roku. Nie jest to rocz
nica przyniesienia do naszego kraju światła wiary Chrystuso
wej, lecz rocznica ujarzmienia Polski przez obce wpływy ko
ścielne i polityczne. To tysiąclecie odsunięcia na bok, a następ
nie zniszczenia formującego się Kościoła autokefalicznego (na
rodowego) i zastąpienie go Kościołem zależnym. W 968 r. Ko
ściół łaciński w Polsce zależał wprost od germańskiego cesarza, 
a po dwustu latach począł zależeć od autokratycznego papieża, 
człowieka dla Polski zupełnie obojętnego, czasem wrogiego.

W Mieszkowym akcie wpuszczenia misji łacińskiej nie cho
dziło wcale o chrzest i o wiarę. Czyż można sobie wyobrazić, że 
Mieszko miałby spokój od germańskich sąsiadów, gdyby naśla
dował morawskiego księcia Rościsława lub bułgarskiego Bo
rysa? Mieszko musiał wprowadzić u siebie „na tron” wyznanie 
panujące w „Świętym Cesarstwie Rzymskim narodu niemiec
kiego”, wyznanie z łaciną jako językiem obrzędowym. Tego wy
magała tylko racja stanu a nie względy religijne.

Stąd wmawianie narodowi polskiemu teraz po tysiącu lat, że 
właśnie Kościół Rzymskokatolicki jest najlepszy i „narodowy” 
bo za taki uznał go naród przed tysiącem lat — należy uznać za 
mistyfikację. Wyznanie to nie przyszło do nas jako dobra no
wina, naród go nie przyjął z wolnego wyboru. Obrządek łaciński 
został pośrednio narzucony przez germańskiego sąsiada. Gdyby 
u niego wtedy było prawosławie czy protestantyzm, Polska mu
siałaby być prawosławna czy protestancka.

Skoro Kościół Rzymskokatolicki uznano za panujący, zobo
wiązano się do roztaczania nad nim opieki. Każdy biskup i każdy 
klasztor rzymskokatolicki otrzymywał od władcy i możnych pa
nów ogromne majątki ziemskie razem z chłopami później „przy
pisanymi do ziemi”. Te majątki stale rosły. W XVI w. w samym 
tylko województwie krakowskim Kościoł papieski posiadał 9 
miast i 333 całych wsi, a na początku XVII w. stan jego posia
dania powiększył się do 13 miast i 489 wsi. W 1791 r. wyliczono, 
że Kościół rzymski w Polsce posiada 921 tysięcy chłopów pań
szczyźnianych.

Na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia — jak już za
znaczono na początku — nie było jeszcze Kościoła Rzymskoka
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tolickiego we właściwym znaczeniu. Powstał on dopiero w Wy
niku reformy „gregoriańskiej" — a więc po 1073 r. Dlatego 
Kościół łaciński w Polsce w ogóle się przyjął chociaż nie bez 
większych oporów. Głosił w 968 r. zasadę współpracy z tą orga
nizacją państwową, w której znajdował wyznawców. Biskupi ła
cińscy byli wtedy związani z papiestwem bardzo jeszcze luźno, 
nie zmuszano ich do wyłącznego posłuszeństwa kurii rzymskiej. 
Stanowili część aparatu państwowego, zależeli niemal bez
względnie od polskiego księcia, który ich mianował i wyznaczał 
dochody. Kościół łaciński był jeszcze wtedy dla ludzi, a nie od
wrotnie. Reformę gregoriańską, czyli odwrócenie tego porządku 
wprowadzono w Polsce dopiero w XIII wieku. Od tego czasu 
po dziś dzień Kościół Rzymskokatolicki w naszym kraju toczy 
walkę o „wolność”, czyli o całkowitą swobodę rządzenia się wolą 
kurii rzymskiej i własnymi interesami gospodarczo-politycznymi 
nierzadko godzącymi w dobro narodu i państwa.

Rozpoczęło się to już właściwie w 1177 r., gdy łaciński epi
skopat obalił testam ent Krzywoustego i na tronie krakowskim 
począł osadzać tych książąt, Którzy gwarantowali mu „wolność”. 
Zamiast jednego władcy, który stawiłby czoła żądaniom bisku
pów, istniało w Polsce kilkunastu książąt naraz, błagających 
Kościół o pomoc w upokorzeniu przeciwnika. Zamiast godzić 
i jednoczyć. Kościół iaciński cały wysiłek kierował przeciw tym, 
co trzeźwieli i myśleli o zjednoczeniu rozbitego kraju. Na ksią
żąt z politycznym horyzontem padały klątwy pozbawiające wła
dzy. (Władysław Wygnaniec, Mieszko Stary, Władysław Lasko- 
nogi, Henryk IV Probus, Leszek Czarny, Władysław Łokietek). 
Wszak celem umocnienia „wolności Kościoła” przeprowadzono 
kanonizację biskupa Stanisława, jako męczennika za ową „wol
ność”, chociaż biskup został ukarany śmiercią za zdradę stanu. 
W oparciu o tę kanonizację zdradzali interesy kraju bezkarnie 
tacy biskupi jak Paweł z Przemankowa, Tomasz Zaremba czy 
Muskata, nie mówiąc już o pewnym Zakonie krzyżowym, z któ
rym Polska musiała wojować przez dwa wieki.

Kościół Rzymskokatolicki zmusił nasz kraj do przyjęcia 
„Świętej Inkwizycji” . Poznano ją u nas już w 1257 r., ale ener
giczniej poczęła działać za Władysława Łokietka, któremu pap. 
Jan XXII dał zgodę na koronację pod warunkiem wykonywania 
przez państwo wyroków inkwizytorskich. Było to tak zwane 
„ramię świeckie” . W 1421 r. król Jagiełło został zmuszony do 
wydania przeciw Husytom edyktu postanawiającego „błędy he
retyckie zaraźliwe odpędzać od granic, mieczem je gromić, ku 
ukaraniu srogością ludzką tych, co się nie lękają cenzur kościel
nych”. W edykcie zwolenik Jana Husa został nazwany „znie-
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wazcą m ajestatu królewskiego” i dlatego polecał „starostom, ra j
com miejskim i innym urzędnikom” takich „znieważcow’ chwy
tać i „według miary i postępku karać”. Polskich husytów roz
biła krucjata biskupa (kardynała) Oleśnickiego w bitwie pod 
Grotnikami w 1439 r. Spośród wielu ofiar „św iętej Inkwizycji” 
przypominamy Kazimierza Łuszczyńskiego” zamordowanego po 
bestialsku w 1689 r. za zgodą sejmu i króla (Jana Sobieskiego).

Zaistniał wprawdzie w Polsce okres, w którym ,parnię świec
kie” nie działało, mianowicie od 1552 do 1592, ale wbrew woli 
rzymskokatolickich biskupów. Przywrócił je obcy dla Polski 
dwudziestoletni Zygmunt III Waza w zamian za wyratowanie go 
przez papieski episkopat z poważnej opresji (zdrada kraiu). 
Władca ten całkowicie szedł na pasku rzymskokatolickiego du
chowieństwa, zwłaszcza Jezuitów. Rozpanoszyła się wtedy na 
dobre papieska kontrreform acja dzieląca społeczeństwo na dwa 
wrogie obozy. W tym  właśnie czasie przeprowadzono osławioną 
Unię Brzeską (1596) będącą źródłem walk i nienawiści dwóch 
bratnich narodów: polskiego i ruskiego. W życiu publicznym 
i prywatnym nie oceniano ludzi według pracy, zasług i wiedzy,
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lecz według wyznania. Jeśli katolik (rzymski) to porządny czło
wiek i prawy Polak, a jeśli „kacerz” lub „dyssydent” — to nic
poń i zdrajca.

Otumianionej szlachcie wmówiono, że Polskę zbawi wypędzenie 
lub zniszczenie wszystkich innowierców, ponieważ Polska musi 
być wyłącznie rzymskokatolicka. W 1658 r. wypędzono polskich
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arian. W 1717 r. zabroniono innowiercom organizować publicz
nie nabożeństwa i budować świątynie, w 1733 r. odsunięto ich 
od udziału w sejmach, sejmikach i trybunałach, zabroniono pia
stować jakiekolwiek urzędy. Z tego wynikało wielkie rozgo
ryczenie znacznego odłamu społeczeństwa. Rozwinęła się przy
kra w historii Polski „sprawa dysydencka” stanowiąca dla mo
carstw ościennych doskonałą okazję do wtrącania się w we
wnętrzne sprawy kraju. W 1767 r. zawiązały się dwie (w To
runiu i Łucku konfederacje dysydentów, przeciw którym fa
natycy rzymskokatoliccy zorganizowali w 1768 r. konfederację 
barską, będącą już bezpośrednią przygrywką do rozbiorów 
i upadku Polski. Stało się tó, czego pragnął sławny jezuita, 
Piotr Skarga: „Lepiej ziemską stracić ojczyznę, abym (jako 
rzymski katolik) wieczną pozyskał” .

W okresie rozbiorowym tylko ood zaborem austriackim chrze
ścijaństwo łacińskie zachowało stanowisko religii panującej. Za
bory pozostałe (rosyjski i pruski) zdetronizowały je i podporząd
kowały własnej woli, dzięki czemu Kościół Rymskokatolicki pod 
zaborem carskim i pruskim uchodził w opinii patriotycznych 
Polaków za gnębionego przez obcą przemoc męczennika narodo
wego. Przyznać musimy, że było to męczeństwo, lecz męczeńst
wo drugorzędności, jakie przeżywaja chyba wszyscy władcy 
zdetronizowani. Stąd jeżeli papież w Rzymie i rzymscy biskupi 
w Polsce często w okresie rozbiorów płakali nad Polską, to nie 
z powodu utraty  przez kraj niepodległości, lecz z powodu „prze
śladowania Kościoła”. Wtedy to ustalił się bałamutny schemat, 
wedle którego każdy ewangelik to Niemiec, każdy prawosławny 
to Rosjanin, każdy katolik to Polak.

Gdy więc Polska odzyskała w 1918 r. niepodległość, rzymski 
katolik uważał za rzecz oczywistą i konieczną wprowadzenie 
z powrotem na tron religii panującej. Królował w endecko-sa- 
nacyjnej Polsce rzymski katolicyzm, prześladowano w imię „pań
stwowości” inne wyznania, każdy minister, premier, marszałek 
i prezydent manifestował swoją ..katolickość” jako najwłaściw
szą postawę religijno-patriotyczną. Musiała to być oczywiście 
„katolickość” rzymska, zależna od papiestwa, które „rzekomo” 
niczego tak nie pragnęło, jak szczęścia i wielkości „swojej” 
Polski. Dlatego zapewne ze szczególną perfidią władze sanacyjne 
zwalczały katolicyzm niepapieski, katolicyzm narodowy, polski.

Nastąpiła druga katastrofa, w której papiestwo bynajmniej 
nie stało po stronie „swojej Polski”. W 1945 r. sytuacja mocno 
się zmieniła. Chrześcijaństwo łacińskie zostało zdetronizowane. 
Zrównano je w prawach z wszystkimi wyznaniami, a więc
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i z tym chrześcijaństwem, które głosi katolicyzm narodowy bez 
łaciny, bez papieży i bez rzymskiej Kurii.

Detronizacja stanowi dla panującego głęboki wstrząs moralny. 
Nie ma się co dziwić, że zdetronizowany król broni się przed za
gubieniem wśród szarej masy. Wolno i należy się dziwić, że zde
tronizowany w Polsce Kościół Rzymskokatolicki broni się w spo
sób nieuczciwy, przy pomocy nieetycznych środków jak np. przy 
pomocy nieprawdy co do zakresu swoich zasług, co do rzeko
mego braku zasług innych wyznań w Polsce oraz co do życia 
społeczno-politycznego Polski współczesnej.

ZAKRES ZASŁUG CHRZEŚCIJAŃSTWA ŁACIŃSKIEGO

Zdetronizowany a więc skazany na „męczeństwo drugorzęd- 
ności” Kościół Rzymskokatolicki w Polsce z okazji obchodów 
Millenium podkreśla z mocą i przesadą ogrom swoich zasług we 
wszystkich dziedzinach życia polskiego narodu. Mówi się i pisze, 
że gdyby nie łaciński .,chrzest Polski’’, nie znalibyśmy dobro
dziejstw kultury zachodniej; gdyby nie opieka papiestwa rozto
czona nad Polską już za czasów Mieszka I, pochłonęłaby nas 
wielka Germania; gdyby nie łacińscy mnisi, nasz chłop nie 
umiałby uprawiać ziemi, wszyscy bylibyśmy analfabetami, bi
blioteki polskie świeciłyby pustkami, słowem nie byłoby mowy
o polskiej nauce, gospodarce, kulturze, sztuce, a nawet w ogóle
o Polsce.

Nikt ze światłych Polaków, bez względu na wyznanie czy 
światopogląd, nie może przeczyć i zapewne nie przeczy, że ła
cińskie chrześcijaństwo dało nam bardzo wiele pożytecznych 
rzeczy, że wzbogaciło nasz kraj pod wielu względami, że ułat
wiło korzystanie z wyższej kultury Zachodu i nieraz pomogło 
w życiu społeczno-politycznym.

Już na samym wstępie po sprowadzeniu do poznania misji 
łacińskiej (968 r.), Mieszko I odczuł dobrodziejstwo łacińskiego 
chrześcijaństwa przez to, że dzięki niemu stał się „przyjacielem” 
cesarza „rzymskiego”, którego wojska stały u granic naszego 
kraju.

Z romańsko-germańskim duchowieństwem przyszedł do Polski 
nowy ustrój społeczny zwany feudalizmem. Niósł ze sobą goto
we wzory organizacyjne, stawiające kraj na wyższym poziomie 
życia politycznego i społecznego.

Prawdą jest, że łacińskie duchowieńtwo podniosło poziom kul
turalny, umysłowy a nawet gospodarczy kraju. Ono sprowa
dzało książki, zakładało szkoły, budowało świątynie, w których 
rozbrzmiewał śpiew i muzyka, gdzie umieszczano obrazy i rzeź-
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by. Przy klasztorach powstawały też praktyczne szkoły wyż
szych form uprawy roli, pielęgnacji i hodowli bydła. To wszyst
ko było.

Spróbujmy jednak ocenić te zasługi konkretnymi efektami.
Przyszedł do nas feudalizm, ale z nim przyszła niebezpieczna 

dla Polski łacińska zasada, że wszystkie kraje chrześcijańskie są 
lennami Świętego cesarstwa rzymskiego. Zgodnie z tym  nasz 
książę stawał się wasalem cesarza, który był równocześnie królem 
Niemiec. Samym aktem przyjęcia łacińskiego chrześcijaństwa 
Mieszko I zobowiązał się do płacenia niemieckiemu królowi len
nej daniny (trybutu). Gdy w 13 lat po „chrzcie” nie chciał jej 
płacić, ściągnął na Polskę wojenną wyprawę cesarza. Tak było 
i za następców Mieszka I — przez dwa wieki.

Twierdzi się, że z łacińskim chrześcijaństwem przyszła opieka 
ze strony potężnego autorytetu moralnego, mianowicie papiest
wa. Należy jednakże zdać sobie sprawę, że Mieszko I o tym au
torytecie albo nic nie sWszał. albo znał o nim raczej rzeczy 
ujemne. Wszak w X i XI wieku papiestwo się znajdowało na 
dnie upadku moralnego, było igraszką w rękach germańskiego 
cesarza lub rzymskich rodów. Samo nie potrafiło się obronić, 
więc co mówić o roztaczaniu opieki nad odległymi, nieznanymi 
krajami.

A gdy po zwycięskiej walce z cesarstwem o świecką inwe
styturę (po 1122 r.) papiestwo stanęło już samo na nogi i sięg
nęło po zwierzchnictwo polityczne nad światem, Polska łacińska 
wyszła źle na zależności od Rzymu. Pominąwszy wysyłanie 
z Polski mnóstwa pieniedzy tytułem świętopietrza i innych da
nin dla papieskiej kurii, wielce szkodliwe było wtrącanie się 
naDieży do wewnetr/nych suraw naszego kraiu z nasza szkoda. 
Przypomnijmy całą dwieście lat trwającą wojnę Polski z krzy
żakami bezpośrednio zależnymi od papiestwa, (Pap. Kalikst III 
w dn. 19 września 1455 rzucił klątwę na przeciwników zakonu 
podczas wojny trzynastoletniej. Klątwę ponowił pap. Pius II 
1 stycznia 1459, a pap. Paweł II unieważnił korzystny dla Pol
ski pokój toruński w 1466). Przypomnijmy papieskie machinacje 
elekcyjne po śmierci ostatniego z Jagiellonów (1572), po uciecz
ce Henrvka Walezjusza, (1574) i po śmierci Stefana Batorego 
(1586). W tych trzech wvpadkach papiescy legaci bezprawnie, 
lecz otwarcie narzucali Polakom króla z niemieckich dynastii 
Habsburgów. Powtórzyło się to półtora wieku później, gdy otrzy
maliśmy Sasów przeciw Leszczyńskiemu (w 1704 i 1733 r.). 
Przypomnijmy narzucone wojny antytureckie, a zwłaszcza „od
siecz wiedeńska” . Przypomnijmy potępienie przez Piusa VI 
Konstytucji 3 Maja i Kościuszkowskiej Insurekcji, potępienia
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przez Grzegorza XVI Powstania Listopadowego i Powstania 
Krakowskiego, potępienie przez Piusa IX Powstania Stycznio
wego, trójlojalistyczną encyklikę Leona XIII, popieranie żywiołu 
niemieckiego podczas plebistytu na Śląsku, Warmii i Mazurach 
w 1920 r., zachęcanie Polski do kapitulacji w sprawie „korytarza 
gdańskiego” w 1939 r., nieuznawanie polskości Ziem Odzyska
nych, co ma wpływ na obecne stanowisko rzymskokatolickiego 
episkopatu w Polsce w tej sprawie.

Oto garść najbardziej jaskrawych faktów interwencji poli
tycznych papiestwa na niekorzyść polskiego narodu i państwa.

Popularyzujący historię Polski, Paweł Jasienica, stwierdza, że 
przyjęcie „chrztu” z Rzymu ,umożliwiło Polsce dostęp do skar
bów kultury duchowej liczącej tysiąclecia rozwoju. Otworem 
stanęły przed naszym krajem literatura i sztuka, pamiętające 
Greków i Rzymian, a także niezmierny zasób wiedzy i doświad
czeń w dziedzinie prawa, administracji, polityki” (Polska Pia
stów, W-wa 1961, s. 56). Ta wypowiedź jest dowodem, jak bez
krytycznie tezy rzymskokatolickie przyjm ują uczeni, których 
by można nazwać neutralnymi. Popełniają anachronizm i nie 
zważają na fakty. Należy jednak pamiętać, że w X i XI wieku 
łacińska kultura niemal nie istniała. Cóż mógł nam wtedy Za
chód zaofiarować, skoro prawie niczego nie miał. Przeżywał 
ciemną noc otwartej walki z kultura Greków i Rzymian. To, 
czym się szczycił łaciński Zachód w XX wieku, poczęło kiełko
wać dopiero w XIII wieku i to dzięki bliższym kontaktom z grec
kim Wschodem — za pośrednictwem kultury arabskiej. Z pew
nością większą pod tym  względem korzyść odniósłby Mieszko I, 
gdyby przyjął „chrzest” od Konstantynopola, gdyż cesarstwo 
bizantyjskie i Wschodni Kościół stanowił wtedy prawdziwie za
sobny ośrodek kultury  i nauki. Po upadku Konstantynopola 
(1453 r.) role się zmieniły: Wschód upadł, Zachód się podźwie- 
nął, lecz to już inna sprawa, niezwiązana z epoką „chrztu” 
Mieszka.

Zgoda, że łaciński kler przyniósł jaką taką kulturę, lecz przez 
długie wieki, a przynajmniej do XVI w. była ona tylko udziałem 
duchowieństwa, czego nie znał grecki Wschód. Książka, szkoła 
i piśmiennictwo łacińskie służyło wyłącznie łacińskiemu Ko
ściołowi, a nie Dolskiemu narodowi. Przyznaje to cytowany Pa
weł Jasienica, który pisze: „Musiało jeszcze upłynąć dwieście 
lat z okładem, zanim narodził się i jął pióra pierwszy pisarz na
rodowości polskiej, Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem”. Tak, 
to pierwszy pisarz — Polak, ale nie pisał po polsku i nie dla 
społeczeństwa polskiego. Pisał dla duchowieństwa po łacinie — 
dopiero w XIII wieku. A jak pisał? Zdaniem Aleksandra Bruc



knera u Kadłubka „czcza gadanina zamiast treści... podawał on 
za prawdę sny własne” (Dzieje K ulury polskiej, 1957, t. I, 
s. 283). ‘ •' i ł 1 ł h

Cóż jeszcze zostawił Polsce Kościół łaciński w pierwszych 
pięciu wiekach krzewienia tu taj swoich zasad? Wyliczmy: Obok 
Kroniki Anonima Galla i Kroniki Janka z Czarnkowa mamy 
Historię Jana Długosza, Kronikę Wielkopolską, Kazania Świę
tokrzyskie,dwa żywoty św. Stanisława, kilka pieśni Jana z Kępy 
(|1364). To wszystko po łacinie. A po polsku: — Psałterz Flo
riański (razem z tekstem łacińskim i niemickim), fragment Pi
sma św. zwany Biblią Królowej Zofii, Pieśń o trzech świętych: 
Wojciechu, Stanisławie i Jadwidze, Pieśń „Chrystus zmar
twychwstań jest” oraz „Bogurodzica”. Jak na pięćset lat działal
ności kulturalnej wyłącznie do łacińskiego duchowieństwa na
leżącej — to naprawdę niewiele.

Dlaczego nie pisano po polsku? Przede wszystkim nie chciano. 
Ale •— jak zauważył Jerzy Dowiat — „gdyby nawet chciał ktoś 
wówczas pisać po polsku, nie potrafiłby tego dokonać”, ponieważ 
„alfabet łaciński ze swymi 24 znakami nie wystarczał na oddanie 
w pieśni bogatej głosowni polskiej”. Uczony ten przyznaje, że 
był alfabet specjalnie przystosowany do języków słowiańskich 
wynaleziony już dawno przez Cyryla i Metodego” wyjaśnia 
jednak, że najpierw  „alfabet ten łączył się jakoś ze sprawą po
tępionej przez Rzym liturgii słowiańskiej, po drugie zaś w świe- 
cie, w którym niewielu tylko ludzi umiało czytać, a książka była 
rzadkością, pismo słowiańskie nie było właściwie potrzebne. 
Któż by je czytał?” — Aż dziw bierze, jak Jerzy Dowiat może 
tak rozumować. Jego zdaniem „dopóki w kraju wśród szerszego 
społeczeństwa nie rozpowszechniła się szkolna oświata, a wraz 
z nia umiejętność i potrzeba czytania, dopoty literatura w języku 
polskim była zbędna, bo nie miałaby odbiorcy”. Nie dawać 
dziecku tak długo jeść, aż mu zęby wyrosną — oto podobne 
hasło! Inaczej rozumowali Cyryl i Metody. Na Morawy poje
chali z gotowym alfabetem, boć najpierw trzeba umieć alfabet, 
a potem zakładać szkoły, a nie odwrotnie. Hunowie, Goci, Cha- 
zorowie i inne dzikie ludy miały swój alfabet wcześniej niż 
poznały wiarę chrześcijańską. Ormianie stworzyli narodową li
teraturę zaledwie w ciągu stu lat po przyjęciu chrześcijaństwa. 
To samo było z Bułgarią i Rusią Kijowską. Dlaczego? Dlatego, 
że te kraje i narody chrystianizowali misjonarze niełacińscy, 
a więc greccy, syryjscy i inni z Kościoła Wschodniego.

Zgoda, że to się wiązało ze szkolnictwem, ale inaczej szkoły 
prowadzili misjonarze wschodni a inaczej łacińscy. Tamci pro
wadzili szkoły dla dzieci wszystkich wyznawców świeckich,
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Ci — tylko dla chłopców sposobiących się do stanu duchownego. 
Tamci wykładali obok przedmiotów religijnych również nauki 
świeckie, ci — tylko łaciną i Biblię. Łacińscy nauczyciele w całej 
Europie uczyli tylko po łacinie i łaciny — na pamięć. Podręcz
nikiem bodaj jedynym był Psałterz. Uniwersytetu w Polsce nie 
założył Kościół, lecz król Kazimierz Wielki (1364 r.) Celem tej 
wszechnicy nie było wykładanie teologii, lecz kształcenie praw
ników. Ciekawi bylibyśmy wyjaśnienia przez J. Dowiata dziw
nego, gwałtownego rozwoju piśmiennictwa polskiego w XVI 
wieku. Czy dlatego ten wiek nazywamy złotym wiekiem lite
ratury  polskiej, że już odpowiednio szeroko „rozpowszechniła 
się szkolna oświata a wraz z nią umiejętność i potrzeba czy
tania”? Na pewno nie dlatego. Przykładem sam „Ojciec litera
tury  polskiej”, Mikołaj Rej. Po polsku pisali i czytali wtedy 
nie ludzie najbardziej oświeceni, lecz — jak pisał Krzycki 
w 1529 r. — „niewiasty i szewcy o rzeczach wiary publicznie 
dyskutować zaczęli” — dysputować i czytać. Dla prostych 
mieszczan nie mających „szkolnej oświaty” poczęli pisać polscy 
protestanci po polsku i dopiero oni zmusili kler łaciński do pi
sania po polsku. Gdyby nie protestantyzm w XVI wieku Polska 
jeszcze długo musiałaby czekać na własną literaturę. O tym  
jednak niżej.

Łacińskie chrześcijaństwo nie tylko polskiemu narodowi nie
wiele z dziedziny kultury dawało, lecz mu jeszcze odbierało to, 
co miał. Zabierano siłą ludowi jego stare pieśni, muzykę, tańce 
czy inne formy wypowiadania uczuć, bo kler łaciński uznał je 
za „plugastwo i obrzydliwość pogańską’. Na synodzie w Unie
jowie (1326 r.) wydano duchownym zakaz uczestniczenia w za
bawach i widowiskach ludowych — pod groźbą klątwy. Z po
wodu systematycznego tępienia ludowych zwyczajów i ludowej 
twórczości artystycznej do naszych czasów pozostały zaledwie 
jej strzępy, które się wymknęły spod kontroli łacińskiego Ko
ścioła.

Przesadne są opowiadania o gospodarczych zasługach chrze
ścijaństwa łacińskiego w Polsce, zwłaszcza o zasługach zakonu 
cystersów. Oto co na ten tem at pisze nawet Paweł Jasienica: 
„Przez długie lata uchodziło za pewnik, że duchowieństwo z re
guły szło w dzikie puszcze darowane mu przez księcia i wydzie
rało rolę borom. Kiedy niedawno temu rozkopano jedną z ta
kich wsi kościelnych w Wielkopolsce, okazało się, że była za
mieszkała i dobrze zagospodarowana na setki lat przed przy
jęciem chrztu”.

Co do cystersów jest faktem udowodnionym, że klasztory 
cysterskie powstawały u nas na terenach dawnego osadownict-
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wa i żyły z renty świadczonej przez ludność chłopską a nie 
z własnej pracy. Ponieważ przyjeżdżali do nas przewaznie cy
sterscy księża, bez konwersów, więc do pracy w olbrzymich 
majątkach używali rąk polskich chłopów. Opactwa cysterskie 
(Jędrzejów, Ląd, Łekno, Oliwa, Sulejów, Lubiąż, Wąchock, Ko- 
przywica) nie były pionierami polskiej kultury rolnej w takim 
stopniu, jak się to zwykło mówić, skoro je zakładano pod koniec 
XII wieku w okolicach gęsto zaludnionych o dość wysokiej ro
dzimej kulturze rolnej.

Powyższy, jakże pobieżny przegląd działalności kulturalnej 
łacińskiego Kościoła w Polsce do XVI w. nie pozwala niestety 
na przyjęcie zapewnień o niezwykłe doniosłej roli cywiliza- 
cyjnej chrześcijaństwa narzuconego Mieszkowi I przez święte 
cesarstwo rzymskie.

O ile w XV wieku mieliśmy sławnego Jana Ostroroga autora 
„Memoriału o naprawie Rzeczypospolitej” i Pawła Włodkowica 
autora trak tatu  „O władzy papieża i cesarza nad poganami” to 
należy pamiętać, że sławę swą zawdzięczają oni energicznej 
walce, jaką wypowiedzieli również papiestwu. To samo można 
powiedzieć o wielkim Mikołaju Koperniku, którego dzieło „O 
obrotach ciał niebieskich” znajdowało się na papieskim indeksie 
przez trzysta lat. To samo o wybitnym reformatorze szkolnict
wa, ks. Stanisławie Konarskim, obłożonym klątwą. Podobnie
o wybitnych politykach takich, jak Andrzej Frycz Modrzewski, 
Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj. Teraz Kościół Rzymskokato
licki wysuwa te nazwiska, jako dowody swoich zasług, lecz nie 
ma do tego żadnego prawa. Zbijanie kapitału wielkości na wy
korzystywanie ich nazwisk jest raczej pewną formą nieuczci
wości.

ZASŁUGI CHRZEŚCIJAŃSTWA NIEŁACIŃSKIEGO

W przeciwieństwie do miernych zasług narodowych ze strony 
Kościoła łacińskiego w okresie pół tysiąca lat, wyraźnie jaśnieją 
wybitne i rzetelne zasługi chrześcijan, którzy w XVI wieku zer
wali z papiestwem i do pracy na wszystkich polach życia pub
licznego zabrali się z miejsca — już w XVI wieku.

Oni, ci chrześcijanie, przezwani przez łaciński kler heretyka
mi, kacerzami, innowiercami czy desydentami, wykazali, jak 
fałszywy jest schemat: Polak to katolik, niekatolik to — nie 
Polak. Właśnie wtedy, w XVI wieku najlepsi, najświatlejsi i naj
szlachetniejsi Polacy znaleźli się w obozie wrogim Kościołowi 
łacińskiemu. Oni, chrześcijanie odrzucający kościelną zależność
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od Rzymu, przewodzili w mądrej polityce wewntęrznej (egze
kucja praw) i zagranicznej (niechęć do krucjat antytureckich), 
oni przewodzili polskiej kulturze, rozwijali szkolnictwo, litera
turę, język polski, oni przodowali w formowaniu nowych kon
cepcji społecznych. Nie obco, lecz swojsko brzmiały nazwiska 
takich „kacerzy” jak Mikołaj Rej, Andrzej Trzecieski, Marcin 
Krowicki, Jakub Przyłuski, Jan Łaski, Andrzej Frycz Modrzew
ski, Rafał Leszczyński, Mikołaj Sienicki, Hieronim Ossoliński. 
Nie zerwali z papiestwem, ale mocno go krytykowali i żądali 
Kościoła Narodowego tacy dostojnicy, jak prymas Jakub Uchań
ski i hetman Jan  Tarnowski.

Tym niełacińskim chrześcijanom zawdzięcza się pierwszy ka
techizm po polsku zaznajamiający świeckich wyznawców z za
sadami Chrystusowej wiary. — Oni wydali pierwszą po polsku 
całą Biblię (Biblia Brzeska (1563 r.), oni rozbudzali zaintere
sowania dla zagadnień religijnych, oni wypracowali nowoczesną 
ideologię tolerancji religijnej. Oni wydali pierwszą gramatykę 
języka polskiego (1568 r.), pierwszą rozprawę pedagogiczną 
„O wychowaniu dziatek” (1558 r.). Profesor Uniwersytetu Ja 
giellońskiego, Jakub z Iłży „kacerz” — uzasadniał potrzebę 
utworzenia szkół zawodowych. Na początku XVI w. jedna szkoła 
niższa parafialna łacińska wypadała w Polsce przeciętnie na 2 
i pół parafii. Poziom był niski, zakres nauki wąski. Pod wpły
wem humanizmu, a jeszcze bardziej Reformacji te parafialne 
szkółki zlikwidowano i stworzono szkoły, które poziomem i za
kresem nauczania śmiało można nazwać nowoczesnymi gimna
zjami czy liceami. Wzorowe gimnazjum kalwińskie powstało 
w mało znanym Pińczowie (1551 r.), po nim zakładali inno
wiercy podobne szkoły w Krakowie, Dubiecku, Secyminie, Łań
cucie, Lewartowie, Poznaniu, Koźminku, Lesznie, Gdańsku, To
runiu, Bojanowie, Wschowie, Rawiczu, Elblągu i Rakowie 
(w 1602 r.)

Te zasługi należą się na pewno Polakom, chociaż niemiłym 
chrześcijaństwu łacińskiemu. Dopiero w XVII wieku zaznacza 
się silny napływ obcego żywiołu innowierczego, zwłaszcza z Nie
miec. Żywioł ten wzmocnili po rozbiorach Polski na początku 
XIX w. z zachodu osadnicy niemieccy a ze wschodu — rosyjscy 
i ruscy. Z czasem jednak tak jedni jak i drudzy ulegali w więk
szości narodowej asymilacji, tak że historia Polski zna wiele 
obco brzmiących nazwisk ludzi będących chlubą naszego narodu: 
Wincenty Pol, Joachim Lelewel, Karol Liebelt, A rtur Grottger, 
Leopold Staff, Samuel Linde, Oskar Kolberg, A rtur Oppman, 
Aleksander Bruckner i in. Wyznawcami kalwinizmu byli Szy
mon Konarski i Stefan Żeromski.
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Każdy obiektywny obserwator rozwoju dziejów chrześcijań
stwa w Polsce musi przyznać, że pojawienie się u nas chrześci
jaństwa niełacmskiego stanowiło niebezpieczny dla spoistości 
narodowej ferm ent wywołujący niepokój i nienawiść, która do
prowadziła do nieszczęść narodowych. Nie jest jednak prawdą, 
ze tak musiało być. W XVI w. istniała walka wyznaniowa, jed
nak przyczyniła się do rozwoju i postępu we wszystkich dzie
dzinach życia społecznego, nie niosła żadnych niemal skutków 
ujemnych.

Dlaczego podobnie się nie działo w wiekach następnych? Chy
ba dlatego, ze wiek XVI wiedział, co to jest tolerancja, następne 
natomiast wieki przesiąknęły kontrreformacyjnym fanatyzmem 
rzymskokatolickim. W łacińskiej nietolerancji więc należy szu
kać przyczyn późniejszego rozbicia narodu i państwa, nie zaś 
w samym istnieniu innych wyznań.

MILLENIJNE PLANY

Kto zapoznał się z programem rzymskokatolickiego Millenium 
w Polsce, mógł się zorientować w jego klimacie i celach.

Z programu millenijnego wynika, że Kościół Rzymskokato
licki me zamierza się pogodzić z obecną sytuacją wyznaniową 
w naszym kraju. Gnębi go zwłaszcza opisana wyżej własna de
tronizacja z religii panującej do rzędu religii jednej z wielu. 
Tę sprawiedliwą decyzję władz Kościół rzymski uznał za prze
jaw prześladowania i ogłosił się Kościołem — męczennikiem 
lub Kościołem „milczenia”. Nie uczynił tego zresztą tyle z wła
snej inicjatywy, ile może raczej pod naciskiem Kurii rzymskiej, 
której me na rękę byłaby prawda, że ustrój socjalistyczny nie 
prześladuje religii jako takiej. Jak słusznie zauważył Wiesław 
Mysłek (Kościół katolicki i tysiąclecie, W-wa 1963, s. 15) mit
0 „Kościele milczenia” w Polsce potrzebny jest watykańskim
1 innym politykom chadeckim we Włoszech w walce z włoską 
lewicą: „Komuniści włoscy na pytanie swoich wyborców, jak 
będą w wypadku objęcia władzy rozwiązywać zagadnienia wy
znaniowe odpowiadali, że będą robić tak, jak czynią to Polacy. 
Odpowiedź taka w zupełności zadawalała pytających. Sytuacja 
polska utrudniała więc Watykanowi prowadzenie antykomuni
stycznej gry politycznej na własnym terenie” .

Szukając tytułu do uprzywilejowanego stanowiska wśród 
wyznań w Polsce, Kościół Rzymskokatolicki butnie i bałamutnie 
stwierdza, ze tylko on „stworzył naszą państwowość, naszą kul
turę, naszą duchową a nawet materialną cywilizację” (Z kaza
nia o. Ferdynanda, paulina, z dn. 7 września 1958 do pielgrzy
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mów na Jasnej Górze). W innych okolicznościach uczy: „Naj
głębiej wrastały korzenie naszego Narodu przez glebę Kościoła 
świętego... Kościół... jest rdzeniem ducha polskiego, naszej kul
tury, obyczajów i dziejów” (Rozważania na maj, Częstochowa 
1960). Pozorną zbieżność ostatecznego ukształtowania się pol
skiej państwowości za Mieszka I z przybyciem łacińskiej misji 
wykorzystuje się i naciąga w duchu starotestamentowej teo- 
kracji, wedle której królów wyznaczał sam Jahwe, a namaszczali 
ich Jego prorocy. Podkreślając jeden fakt: początek łacińskiej 
chrystianizacji, Kościół rzymskokatolicki zdaje się nie widzieć 
wszelkich innych czyników, które ukształtowały polskie samo
dzielne państwo. „Fakt polityczny, jakim było wprowadzenie do 
Polski (łacińskiego) chrześcijaństwa, stłumiony zostaje przez 
czynnik światopoglądowy, któremu bezzasadnie daje się prymat 
przed względami społeczno-politycznymi. Zwrot polityczny ze
pchnięty zostaje w  (rzymsko) katolickiej interpretacji chrystia
nizacji Polski na plan drugi... Apoteoza roli (łacińskiego) chrze
ścijaństwa i instytucji Kościoła prowadzi do stwierdzenia, że 
właściwym twórcą państwa i jego siły był nie kto inny, jak (ła
ciński) Kościół”. (W. Mysłek, dz. cyt., s. 22; Słowa w nawia
sach S.W.)

Kościół Rzymskokatolicki w Polsce rzuca przytoczone wyżej 
hasła w celu wykazania swoich praw do kierowania całym ży
ciem duchowym kraju, do ingerowania we wszystkie jego dzie
dziny, jak to było kiedyś, gdy biskupi łacińscy zasiadali wszy
scy w penacie, gdy prymas ich był interrexem, (kierownikiem 
państwa podczas bezkrólewia), gdy ich proboszczowie byli rów
nocześnie urzędnikami stanu cywilnego.

Jednakże całość dziejów chrześcijaństwa polskiego naszkico
wana wyżej nie upoważnia Kościoła Rzymskokatolickiego do 
występowania w roli najlepszego, idealnego i jedynego „opie
kuna” Polski. Nie wolno temu Kościołowi wspinać się po ko
ronę dla siebie po trupach tych, co budowali i budują Polskę 
realnie, rzetelnie i wydatnie, ale równocześnie poza nim lub 
wbrew niemu.

Zgadzamy się, że wierzący Polacy są w większości przywią
zani do katolicyzmu jako tradycyjnej formy wypowiadania 
swoich uczuć religijnych, nie musi to jednak być obcy katoli
cyzm, działający nieraz na szkodę Polski, rozdwajający dusze 
wierzących Polaków między szukaniem dobra kraju i dobra Wa
tykanu. Niechaj to będzie, bo może być, katolicyzm narodowy, 
polski, niezależny od obcych ośrodków lub wyobcowanej hie
rarchii. Taki katolicyzm ofiaruje wierzącym katolikom Kościół 
Polskokatolicki. Posiada do tego prawo, ponieważ jest przedłu
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żeniem tego chrześcijaństwa, które na ziemiach naszych było 
przed chrześcijaństwem łacińskim, a więc do chrześcijaństwa 
pierwszego tysiąclecia nie znającego prymatów, wyłączności ła
ciny, religijnego fanatyzmu i walki z władzą państwową. Na 
progu nowego tysiąclecia Polski należy sobie uświadomić, że 
Kościół Polskokatolicki jest Kościołem dla wszystkich wierzą
cych Polaków katolików i patriotów.

★ ★ ★

W itold Nanow ski

TYSIĄCLECIE
Ledwie mówić zacząłeś, ledwie w mgle dziecięcej 

przejrzałeś i ujrzałeś to niebo, tę ziemię, 
gdy serce twe miłością bić jęło goręcej, 
objęte najpiękniejszym, najczystszym z płomieni. 
Ojczyzna! — to twój język, twa ziemia, twe wody, 
słowo nie zastąpione, ogrom nie pojęty — 
tysiąc lat, co kształciły Jej świętą urodę, 
tysiąc lat, w których wszystko zostało zamknięte: 
cierpienie i triumfy, chwała i niedola, 
lata długie wolności, powstania, niewoli, 
zły blask ukąszeń wojny, mordów i pożogi.
Weź grudkę skrwawionego ojczystego pola, 
posłuchaj szeptu tamtych, co musieli polec 
w młodości, by twą młodość też nie trawił ogień. 
Czymże Ją  dziś pomnożyć, jakże Ją uświetnić, 
aby w dalsze tysiące lat szła niepodległa, 
piękniejąca, z dnia na dzień bogatsza, silniejsza? 
Pracuj nad swym umysłem i sił nie pomniejszaj; 
by wiedza twoja była wielka i rozległa, 
by czynem swoją miłość do Polski uwiecznić.
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K s. d r Edw ard B a la k ie r

BISKUP FRANCISZEK HODUR
Organizator Polskiego Narodowego 

Kościoła Katolickiego

(W sefnq ro czn icę  urodzin)

A rtykuł o Ks. Biskupie Hodurze jest artykułem  informacyj
nym. Dane do artykułu czerpałem przede wszystkim z cennej 
pracy Ks. dr Szczepana Włodarskiego pt. „Historia Kościoła 
Polskokatolickiego” (Warszawa 1964). Niektóre szczegóły do
tyczące życiorysu, jak też opinie wybitnych osobistości o Ks. 
Hodurze, znalazłem w przepięknej, do łez wzruszającej pracy 
Jana Wiktora pt. „Strzecha w cieniu drapaczy chmur” (War
szawa 1964). Nie jest to dzieło naukowe, lecz esej literacki, nie 
mniej jednak wiadomości w nim zawarte nie mogą budzić za
strzeżeń. Jan Wiktor — pisarz znany w Polsce i za granicą — 
autor powieści: „Wierzby nad Sekwaną”, „Orka na ugorze”, 
„Papież i butnownik”, „Kłosy na ściernisku”, „Zbuntowany”, 
„Podróż po słońce” i innych, od wielu lat interesował się żywo 
postacią Ks. Bp Hodura jak też Kościołem Narodowym. Dygre
syjnie można dodać, iż zasłużył sobie na wdzięczność i szacunek 
ze strony kapłanów i wyznawców Kościoła, a jego książki po
winien znać każdy polski katolik.

Oprócz wyżej wymienionych pozycji, czerpałem też wiado
mości z następujących prac Ks. Bp Hodura: „Nowe Drogi”, 
Scraton 1901; „Wyznanie wiary Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego”, Kraków 1920; „Jedenaście Wielkich Zasad PNKK”, 
Scranton 1923; „Apokalipsa X X  Wieku”, Scranton 1930. Ostat
nie dzieło — „Apokalipsa” — pozwoliło mi lepiej zrozumieć 
ideologię Kościoła Narodowego oraz wyłowić charakterystyczne
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B iskup Franciszek Hodur
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cechy, które Kościołowi zorganizowanemu przez Ks. Franciszka 
Hodura, nadają swoisty koloryt i wyróżniają go spośród innych 
katolickich wyznań. Przestudiowałem też „Po drodze życia” — 
wydanie jubileuszowe — Scranton 1922 oraz „Album sześćdzie
siątej rocznicy PNKK”, Scranton 1957.

Dla lepszej przejrzystości podzieliłem artykuł na kilka części:
1) Lata młodzieńcze, 2) Czyn reformacyjny, 3) Jaki Kościół?

4) Zakończenie.
J

LATA MŁODZIEŃCZE

Franciszek Hodur urodził się 1 kwietnia 1866 r. we wsi pod
krakowskiej — Żarki. Był synem ubogich rodziców. Szkołę 
powszechną ukończył w miejscowości rodzinnej. Następnie, za 
namową i pomocą kierownika szkoły — Kłapy — oddano go do 
gimnazjum Nowodworskiego w Krakowie. W gimnazjum na
leżał do uczniów najbardziej uzdolnionych. Przejawiał duże 
zdolności poetyckie, a w sposób szczególny ukochał wielką poe
zję romantyczną. Dr Kazimierz Lewandowski ,jego kolega gimna
zjalny, wspomina te lata młodzieńcze w Ilustrowanym Kurierze 
Codziennym” (29.VI.1936). Obaj młodzieńcy siadywali w nocy 
na dachach i wieżach kościoła Mariackiego, udrapowani w czarne 
peleryny i śpiewali: „Gdy naród do boju wystąpił z orężem, pa
nowie cygara palili”... i inne pieśni patriotyczne. Franciszek 
Hodur objawił też w tym  okresie niepoślednie zdolności ma
larskie, specjalizował się w malarstwie religijnym. Ściany po
koiku na poddaszu, w którym rezydowali ubodzy uczniowie, 
pokryte były obrazami religijnymi wcale nie najgorszej jakości. 
K. Lewandowski pisał: „Były to „szkice od ręki” , wykazujące 
jednak wielki talent rysunkowy. Drugim kolegą i przyjacielem 
z ławy szkolnej był Adam Krzyżanowski, późniejszy wybitny 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przyjaźń Ks. Hodura z prof. Krzyżanowskim przetrwała lata 
całe, nie ustała nawet wówczas, gdy Ks. Hodur stanął na czele 
Kościoła Narodowego, lub gdy rozpoczął organizację tego Ko
ścioła w Polsce. Z tej racji prof. Krzyżanowski doznał w r. 1922 
prześladowań ze strony wstecznych obywateli miasta Krakowa. 
Rozlepiono ulotkę na murach miasta, która miała przeszkodzić 
profesorowi w uzyskaniu mandatu poselskiego w Sejmie. ...„Nie 
chcemy hodurowca w sejmie! Precz z kandydaturą p. Krzyża
nowskiego” — głosiły demagogiczne hasła ulotki.

Po ukończeniu gimnazjum Franciszek Hodur poszedł za gło
sem powołania kapłańskiego i wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie. Alumni tego Seminarium uczęszczali
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na wykłady teologii prowadzone na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Seminarium krakowskim 
przebywał młody kleryk tylko dwa lata i w tym czasie otrzy
mał cztery święcenia niższe z rąk kardynała Dunajewskiego. 
Na skutek zatargu z władzami Seminarium, opuściło mury se
m inaryjne pięciu kleryków z Franciszkiem Hodurem na czele. 
Wśród nich był też profesor Popiołek, wybitny badacz dziejów 
Śląska i jedna z najszlachetniejszych postaci ziemi śląskiej.

Nie widząc w Galicji możliwości osiągnięcia kapłaństwa, wy
jechał Franciszek Hodur w r. 1890 do Stanów Zjednoczonych. 
Ubogim młodzieńcem zaopiekował się tam Ks. Gramlewicz 
i skierował go do Seminarium w Bett (Pa). Ks. Hodur zachował 
za to dozgonną wdzięczność dla swego protektora i nie powie
dział nań nigdy złego słowa, nawet wtedv, gdy Ks. Gramlewicz 
musiał z nakazu władz kościelnych wystąpić ostro przeciw Bi
skupowi Hodurowi, organizującemu Kościół Narodowy.

Dnia 19 sierpnia 1893 r. kleryk Franciszek Hodur przyjął 
święcenia kapłańskie. Zaraz po święceniach skierowano neoprez- 
bytera na placówkę duszpasterską. Przez dwa lata był w ikariu
szem w Scranton u proboszcza Ks. Ryszarda Austa, następnie 
powierzono mu samodzielne stanowisko proboszcza parafii 
w Nanticoke. Tu również pracował bez mała dwa lata tj. do 
chwili, gdy na plebanię przybyła delegacja Polaków ze Scran
ton z prośbą, aby stanął na ich czele i dopomógł w walce z pro
boszczem Austem — Niemcem ze Śląska.

CZYN REFORMACYJNY

Powierzchowna znajomość przyczyn zerwania z Kościołem 
Rzymskokatolickim przez Ks. Franciszka Hodura i poważną 
grupę Polaków w Scranton, może prowadzić do wniosku, że były 
to przyczyny błahe, mało znaczące i nie usprawiedliwiające tak 
poważnego kroku.

Polacy w Scranton zbuntowali się przeciw proboszczowi Au- 
stowi, gdyż ten nie chciał ich dopuścić do wglądu w gospodarcze 
sprawy parafii i nie umiał rozliczyć się z pieniedzy parafial
nych. W drugą niedzielę września 1896 r., parafianie Polacy, 
zagrodzili ks. Austowi drogę do kościoła i domagali się infor
macji, na jakie cele ks. proboszcz wydaje ich ciężko zapraco
wany grosz. Wtedy ks. Aust wezwał policję, która rozpędziła 
wiernych i kilku z nich zaaresztowała. Rozgniewani Polacy za
kupili na własną rękę plac pod budowę kościoła i w styczniu 
1897 r. budowę rozpoczęli. Gdy fundamenty były już gotowe,
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Komitet Parafialny zwrócił się do biskupa 0 ’Hary, Irlandczyka,
o poświęcenie kamienia węgielnego. Biskup ordynariusz odpo
wiedział: „Przepiszcie ten kościół na mnie, a poświęcę funda
menty i dam księdza”. Polacy, nie mogąc pogodzić się z myślą, 
że kościół za ich pieniądze pobudowany będzie własnością bi
skupa Irlandczyka, udali się do Nanticoke do Ks. Franciszka 
Hodura z prośbą, aby był ich proboszczem. Ks. Hodur poprosił
0 trzy dni do namysłu. Po trzech dniach głębokiego zastanowie
nia się i walki wewnętrznej, podjął decyzję: 14 marca 1897 r. 
pożegnał się ze swymi parafianami w Nanticoke i przybył wie
czorem do Scranton.

Był to krok odważny i śmiały. Był to początek trudnej, refor- 
macyjnej drogi, która zaprowadziła do zorganizowania na ziemi 
amerykańskiej, a potem na ziemi ojczystej. Polskiego Narodo
wego Kościoła Katolickiego.

Czy jednak ten drobny zatarg parafian Polaków z probosz
czem Niemcem może usprawiedliwić zerwanie z Kościołem rzym
skokatolickim? — zorganizowanie nowej społeczności kościelnej?

Ks. Franciszka Hodura pomawiano o wielką pychę i zarozu
miałość. Według opinii katolików rzymskich, były to główne mo
tywy powstania Kościoła Narodowego. Opinia ta  jest krzyw
dząca i niesprawiedliwa. Pod cienką warstwa zatargów o sprawy 
gospodarcze, finansowe, własnościowe kryły się głębsze mo
tywy: motywy patriotyczne i społeczne.

Głód, bezrobocie, ciężkie warunki materialne i polityczne 
wygnały tysiące Polaków z ojczyzny do dalekiej Ameryki. Wła
ściwie Polacy nie mieli swej ojczyzny, gdyż trzej zaborcy za
grabili ziemie polskie, twardą ręką tłumili wszelkie przejawy 
buntu i wolnościowego zrywu. Uciekali więc za granicę prześla
dowani politycznie inteligenci, a wyjeżdżali legalnie najbied
niejsi, prości chłopi i robotnicy. Podejmowali oni w Ameryce 
najcięższą pracę w kopalniach, fabrykach, na fermach, w rzeź
niach chicagowskich. Z wielkim trudem  zarabiali na utrzymanie 
swych rodzin. Nostalgia, tęsknota za ojczyzną trawiła ich jak 
rdza żelazo. Dla zamorskiej swej Ojczyzny pragnęli wolncści, 
aby móc kiedyś wrócić do kraju „lat dziecinnych”. Sądzili, że 
na ziemi amerykańskiej, bedą mogli stworzyć sobie namiastkę 
polskości, wolnei od zaborców. I oto spotkał ich zawód. Popadli 
w niewole druga — religijna — w zależności od niemieckich
1 irlandzkich biskupów, niemieckich i irlandzkich proboszczów. 
Biskupi ci i proboszczowie „karczowali w kościele słowo D o l
skie i ducha polskiego” . Przemawiali do nich jeżykiem obcym, 
zabraniali śpiewać pieśni polskie, wygłaszać polskie kazania. 
Nie znali ich mowy, duszy, upodobań, pragnień, a nawet wrogo
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występowali przeciw narodowym uczuciom. W sercach Polaków 
zaczęło narastać niezadowolenie, rodził się bunt. Nastroje ów
czesne świetnie scharakteryzował jeden z emigrantów w sło
wach: „Przybyłem spod jarzma niewoli, gdzie gnębili nas trzei 
wrogowie... Niestety i tu rozpostarła swoje ramiona niewola 
aryjsko-niemiecka pod względem duchowym i religijnym”.

Czarę niezadowolenia dopełnił synod Kościoła rzymskiego 
w Baltimore (1884 r.), który postanowił, że cały m ajątek para
fialny, nagromadzony pracą wiernych, jest własnością biskupa 
ordynariusza danej diecezji. Postanowienie to odczuli Polacy 
jako krzywdę, gdyż nie mieli nic do powiedzenia ani do rza- 
dzenia w kościołach, szkołach, budynkach parafialnych pobudo
wanych za własne, ciężko zapracowane pieniądze. W dodatku 
proboszczowie — Niemcy — zaprowadzili płatny wstęp do ko
ściołów, pobierali zbyt wysokie opłaty za posługi religijne, po
trącali składki na rzecz Kościoła przy cotygodniowej wypłacie. 
Wszelkie objawy niezadowolenia tłumiono przy pomocy policji. 
Teso już było za wiele. W duszach Polaków wzbierał gniew, 
który przerodził się w jedno pragnienie: zrzucić ze siebie po
nowne jarzmo niewoli! I zrzucono. Zaczęły się tworzyć parafie 
nienależne: W Cleveland, w Detroit, w Chicago, w Buffalo, 
w Scranton.

Nie z pychy przeto, wygórowanej ambicji, samowoli Ks. Fran
ciszka Hodura zrodził się Kościół Narodowy, lecz z buntu prze
ciw wynaradawianiu, przeciw zagładzie Polski w świątyniach, 
zbudowanych trudem  chłopa i .robotnika, z ciężkiej krzywdy 
społecznej.

Na czele niezależnej parafii w Scranton stanął w r. 1897 
Ks. Franciszek Hodur. Dnia 21 marca odprawił Mszę św. w pod
ziemiach budującego się kościoła i zapowiedział, że nie opuści 
c;erpiącego ludu, choć wie jakie spaść mogą nań kary: suspenza. 
ekskomuniki, prześladowania, a może nawet śmierć. Przewidy
wane kary spadły nań rzeczywiście, prócz śmierci, której Ko
ściół Rzymski nie był władny zadać, gdyż ramię świeckie tak 
dalece nie wspierało Kościoła w początkach XX wieku, jak to 
czyniło w Średniowieczu.

Od chwili przejecia przewodnictwa nad grupą „zbuntowa
nych” Polaków w Scranton, rozpoczęła się dla Ks. Franciszka 
Hodura ciernista droga reformacji i budowania nowej społecz
ności religijnej. Wypadki potoczyły się teraz szybko. Ramy jed- 
rego artykułu nie mogą pomieścić bosatej działalności Ks. Ho
dura. Bardziej zainteresowanych Czytelników odsyłam ponow
nie do pracy ks. dr Szczepana Włodarskiego, o której wspom-
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niałem na wstępie. Tu ograniczę się tylko do przypomnienia 
kilku najważniejszych faktów:

1) r. 1898 — wyjazd Ks. Hodura do Rzymu z memoriałem 
podpisanym przez pięć tysięcy katolików polskich ze Scranton, 
a zawierającym skargę na krzywdzącą akcję wynaradawiania 
Polaków i prośbę o zgodę na unarodowienie własności kościel
nych. Kard. Ledóchowski, Prefekt Kongregacji Rozkrzewienia 
Wiary, dawny arcybp. gnieźnieński odpowiedział Ks. Hodurowi: 
„Wracaj prędko i zapamiętaj to sobie, że Stolica Święta nie bę
dzie ustanawiała osobnych praw ani osobnych biskupów dla 
garści katolików polskiego pochodzenia w Ameryce, skazanej 
na niezawodne wynarodowienie pośród kulturalnego i bogatego 
otoczenia”.

2) 18 września 1898 r. postanowienie Ks. Franciszka Hodura 
i parafian scrantońskich o zerwaniu z Rzymem oraz niemiecko- 
-irlandzkimi biskupami. Potwierdzenie tego aktu nastąpiło raz 
jeszcze w dniu 16 grudnia 1900 r.

3) 2 października 1898 r. odczytanie w diecezji scrantońskiej 
klątwy kościelnej rzuconej na Ks. Hodura;

4) r. 1904 i 1906 — synody ustalające zręby ideologiczne 
i organizacyjne Kościoła;

5) 29 września 1907 r. (Kościół Narodowy liczył wtedy czter
naście parafii) — uroczysta konsekracja Ks. Franciszka Hodura 
na biskupa Kościoła w katedrze starokatolickiej w Utrechcie. 
Sakry udzielił arcybp. Gerard Gul, współkonsekratorami byli: 
bp Jakub Jan van Thiel z Haarlemu i bp Mikołaj Spit z De- 
venter;

6) r. 1909 — ustalenie na drugim Synodzie Powszechnym 
nazwy Kościoła: „Polski Narodowy Kościół Katolicki” oraz 
wprowadzenie niektórych zmian dogmatycznych do tradycyj
nej teologii katolickiej, zmian usprawiedliwionych specyficzny
mi okolicznościami nowotworzącego się Kościoła. Pierwszy zjazd 
społecznej organizacji ubezpieczeniowej (od choroby, kalectwa, 
śmierci) noszącej nazwę „Polskiej Narodowej Spójni” . Organi
zatorem jej był Ks. Bp Hodur;

7) grudzień 1914 r. — przyjęcie na Trzecim Synodzie „Wy
znania Wiary Kościoła Narodowego”, który ułożył Ks. Biskup 
Hodur i rozwinął w 12 artykułach „stare zasady Boskiego Mi
strza tak, aby odpowiadały tęsknotom i potrzebom ludzkiej du
szy i naszej epoki” .

8) 1920 r. — przyjazd do Polski Ks. Bp Franciszka Hodura 
wraz z Ks. Leonem Grochowskim i rozpoczęcie organizacji Ko
ścioła Narodowego w Polsce. Ponowny przyjazd nastąpił w 
r. 1923.
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9) czerwiec 1921 r. — opracowanie Ustaw czyli Konstytucji” 
Kościoła. Demokratyczne zasady, które legły u podstaw orga
nizacji kościelnej, zostały w „Konstytucji” ugruntowane i szcze
gółowiej opracowane. Władza ustawodawcza została powierzona 
Synodowi, składającemu się z „przedstawicieli duchownych 
i świeckich wszystkich parafii” . Oprócz Synodu powołano też 
Radę Kościoła do pomocy Biskupowi Naczelnemu. Rada Ko
ścioła składała się z Biskupów, Rektora Seminarium i trzech 
osób świeckich. Rada Kościoła sprawowała wraz z Biskupem 
Naczelnym władzę wykonawczą.

10) 15 i 16 lipca 1924 r. — Piąty Nadzwyczajny Synod 
w Scranton. Udział w nim wzięło 122 delegatów z 64 parafii. 
Podział Kościoła na trzy diecezje: w Scranton, Chicopee i w K ra
kowie.

11) r. 1930 — podział Kościoła na pięć diecezji: Scranton, Chi
cago, Chicopee, Buffalo, Kraków (Polska).

12) 16 luty 1953 r. — śmierć Ks. Biskupa Franciszka Hodura.
Pobieżny ten przegląd w małej części tylko wykazuje ogrom

pracy wielkiego Organizatora i Reformatora. Biskup Hodur 
musiał wprost dwoić się i troić w pracy: głosił kazania, dusz- 
pasterzował, zakładał nowe parafie, pisał artykuły do „Straży” . 
„Roli Bożej”, „Polski Odrodzonej”, redagował hymny i pieśni 
kościelne, sam opracował pierwszy mszał w języku polskim 
ustalił zasady ideologiczne i organizacyjne dla Kościoła, pisał 
broszury, książki, wizytował parafie, diecezje: dość często wy
jeżdżał do Polski i czuwał nad Kościołem w Ameryce, Kanadzie 
i Polsce, zakładał towarzystwa przy parafiach, ustalał statuty 
dla nich, zakładał szkółki niedzielne, chóry parafialne itp. Był 
to trud nielada, była to ciężka orka.

Aż dziw bierze, gdy się pomyśli, że większość tej pracy pi
sarskiej, kaznodziejskiej, organizacyjnej wykonał jeden człowiek. 
Jakaż potężna idea musiała nim owładnąć, jakaż dynamiczna 
siła znalazła swe miejsce w duszy i w  sercu Tego wspaniałego 
Polaka i Kapłana.

Pięknie napisał o Ks. Biskupie Hodurze Jan Wiktor: „Serce 
zmienił w pochodnię, która świeci i podpala. Wydziedziczonych 
wygnanych z ojczyzny przez ucisk, nędzę, tam, daleko za ocea
nem uczyzł prawdy o wolności, podpalał miłością ojczyzny tak. że 
serca wygnańców — tułaczów rozgorzały najjaśniejszym pło
mieniem. Był miłością obejmującą lud i każdym słowem oświe
cał go, służył mu, koił boleść, goił rany zadawane w cirigu 
wieków. Krzyż, znak kapłański, zmienił w najszlachetniejszy 
oręż w obronie człowieka, w walce o dobro, o prawdę, o spra
wiedliwość społeczną, dlatego Jego imię czczą wielotysięczne
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rzesze wyznawców, jako Ojca, Nauczyciela, Wychowawcę, Prze
wodnika”.

JAKI KOŚCIÓŁ?

W „Socjologii religii” J. Wacha znajduje się następujące 
twierdzenie: „We wszystkich religiach światowych co jakiś czas 
narasta fala protestu przeciw głównemu kierunkowi ich roz
woju. Dotyczy to teologii, kultu, organizacji”.

Organizowanie Kościoła Narodowego przez Biskupa Hodura 
rozpoczęło się również od fali protestu przeciw Kościołowi rzym
skiemu z tym jednakże, że podłożem protestu były sprawy spo
łeczne i narodowościowe, Na tym  gruncie zrodził się w dalszej 
konsekwencji krytycznym w stosunku do ..całego systemu Ko
ścioła rzymskiego”. Ks. Biskup Hodur, jako reformator, zraził 
się głęboko do Rzymu z powodu jego nieczułości na krzywdę 
ludu polskiego, prostego ludu, z którego Ks. Hodur sam po
chodził i dla którego zachował serce gorące i do poświęceń go
towe. Razem z tym  krzywdzonym ludem chciał w początkach 
swej dojrzałości reformacyjnej odrzucić wszystko, co przypo
minałoby katolicyzm rzymski. Radykalizm społeczny i patrio
tyczny przeradzał się w ten sposób w radykylizm religijny. 
Nieco później, gdy płomienie świętego gniewu przygasły, re
forma przybrała bardziej umiarkowany charakter.

W „Jedenastu Wielkich Zasadach”, „Wyznaniu W iary”, na
pisanych przez Ks. Biskupa Hodura zawierają się następujące 
prawdy wiary i reguły organizacyjne, odróżniające Polski Na
rodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
od Kościoła Rzymskokatolickiego:

1) Kościół Narodowy nie uznaje papieża za głowę Kościoła 
Powszechnego, ani nie wierzy w przymiot nieomylności pa
pieskiej.

2) Kościół Narodowy wprowadził do liturgii język ojczysty, 
gdyż łacina, jako język Rzymian jest językiem martwym i po
sługiwanie się tym  językiem w liturgii sprzeciwia się zdrowemu 
rozsądkowi oraz intencjom Boga i Jezusa Chrystusa.

3) Kościół Narodowy uznaje za niezmienne te tylko religijne 
prawdy, które objawił Bóg przez Jezusa Chrystusa, a odrzuca 
wszystkie postanowienia soborów i papieży, niezgodne z dąże
niami Boskiego Nauczyciela.

4) Kościół Narodowy nie uznaje wieczystego piekła ani ma
terialnego czyśćca, kontrolowanego rzekomo przez papieża i jego 
księży. Uważa naukę papieską o tych dwu religijnych przed-
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miotach za największe bluźnierstwo przeciw Bogu, przyczynę 
świętokradztwa i świętokupstwa oraz ogłupiania ludzi. Wieizy 
w sprawiedliwość Bożą po śmierci, lecz wierzy też w nieskoń
czone miłosierdzie Boże. Odrzucenie grzesznika, słabego czło
wieka na zawsze, na wieczność, nie da się pogodzić z dobrocią 
Boga.

5) Kościół Narodowy uczy, stosownie do postanowienia Jezusa 
Chrystusa, że głoszenie i słuchanie Słowa Bożego jest Sakra
mentem.

6) Wprowadził z powrotem spowiedź publiczną, którą zniósł 
rzymskokatolicki Kościół w piątym wieku po Chrystusie.

7) Zniósł wszelki handel świętościami.
8) Rządzi się prawami w zakresie dyscypliny i gospodarstwa 

kościelnego przyjętymi na Synodach, w których świeccy człon
kowie mają równe prawa z duchownymi.

Przyznać należy, że powyższe zasady religijne odcięły zdecy
dowanie Kościół Narodowy od Kościoła rzymskiego. Reforma 
teologii, kultu i organizacji została w nich posunięta daleko. 
Lepsze zrozumienie tych reform w oparciu o ówczesne okolicz
ności, specyficzne nastroje, o ducha czasu, wynikającego z prą
dów religijnych końca XIX wieku, wymagałoby obszerniejszego 
i głębszego opracowania. Na tym  miejscu pragnę zwrócić uwagę 
na jedno, na ciekawe dla umysłowości polskiej zagadnienie. 
Ks. Biskupa Hodura obwołano heretykiem, odszczepieńcem, sek- 
ciarzem i tak też potraktowano Kościół Narodowy. To w ystar
czyło, aby w oczach większości Polaków z kraju i za granicą, 
uznać go za człowieka bezwartościowego. Nie miało żadnego 
znaczenia to, że Ks. Hodur walczył przez całe życie, by nie do
puścić do wynarodowienia Polonii amerykańskiej, zmusił swym 
wystąpieniem kler rzymskokatolicki do głoszenia słowa pol
skiego w kościele, do zakładania szkół polskich, do pracy spo
łecznej. Nie miał też znaczenia fakt, że zaraz po pierwszej woj
nie światowej, zorganizował wydatną pomoc materialną dla 
kraju, a po drugiej wojnie z jeszcze wydatniejszą pospieszył 
pomocą. Nie miało to znaczenia, że był dobrym Polakiem, go
rącym patriotą, szlachetnym kapłanem i człowiekiem, że lak 
godnie reprezentował kraj nasz za granicą. Dla katolików rzym
skich, dla większości katolików, kryterium  oceny człowieka 
jest jedno: co o nim głosi papież i rzymscy biskupi? Ponieważ 
papież rzucił klątwę, więc precz z nim, to heretyk, bezwartoś
ciowy człowiek! Żeby ktoś serce swe pokroił na drobne części 
i rozdał współbraciom, żeby spalił się w pracy dla Ojczyzny 
i w pracy społecznej — me zainteresują się nim, nie pochwalą,
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nie osądzą obiektywnie. Tak głęboko wżarł się w duszę Polaków 
Rzym wraz ze swym fanatyzmem religijnym. Tak wykoślawił 
i zdeprawował ich oceny i sądy, pozbawił zdrowego rozsądku, 
tego daru Bożego, w który Bóg wyposażył człowieka i kazał iść 
z nim przez życie.

Pragnąc dać bardziej wyczerpującą odpowiedź na postawione 
pytanie: Jaki Kościół? (podtytuł artykułu) nie mogę się ogra
niczyć do wymienienia podstawowych różnic doktrynalnych i 
organizacyjnych Kościoła Narodowego z Kościołem Rzymsko
katolickim. Po przestudiowaniu pism Ks. Biskupa Hodura do
szedłem do wniosku, że nie na tym polega istota jego dzieła re- 
formacyjnego.

Biskup Hodur chciał być reformatorem XX wieku, reforma
torem Kościoła katolickiego. Pragnął starokatolicyzm dostosować 
do nowych warunków, zwłaszcza do warunków rodzimych, pol
skich. Jego zdaniem, Reformacja XVI wieku nie spełniła w pełni 
swych zadań. Luter, Kalwin i Zwingli marzyli o przeobrażeniu 
świata, o przywróceniu chrześcijaństwu pierwotnych form roz
woju, o wyplenieniu zła, jednakże marzenia ich nie urzeczywist
niły się w pełni. Zasługi Reformacji widział Bp. Hodur w tym, 
że reformatorzy „przetłumaczyli Pismo św. na narodowe języki, 
ze pozwolili ludowi szukać w tym Piśmie odwiecznych i zbaw
czych prawd religijnych, że pozwolili badać, ...dysputować, 
kłócić... i wyciągać z tego odpowiednie wnioski... Pomogli też 
człowiekowi wyzwolić się z papieskiego, ciemnego świata i wyjść 
na szeroką drogę rozwoju”. Reformatorzy... „stworzyli w Eu
ropie, a potem w Ameryce znośniejsze warunki duchowego, 
moralnego, polityczno-społecznego życia” . Nie udało się jednak 
Reformacji zdeformować starokatolickiego Kościoła, dlatego 
„powołano do bytu nowy Kościół ewangelicki o różnych odcie
niach”. Stąd też, zdaniem Ks. Biskupa... „wielki problem Chry
stusa czeka na podjęcie przez ,nowych ludzi i nowe czasy”.

Program ten usiłował podjąć i choć w części zrealizować. 
W jego mniemaniu Kościół Narodowy winien mieć cechy nastę
pujące:

1) Powinien to być Kościół ludowy. Do tej pory lud polski nie 
dojrzał swego dziedzictwa, nie umiał cenić swej ludzkiej god
ności, swego synostwa Bożego. Ks. Hodur wołał w proroczej 
wizji: „Wstań ludu! Na świecie zjawia się twój czas, twoja 
epoka, twój okres nowego życia!”.

2) Głównym celem Kościoła ludowego winna być idea Kró
lestwa Bożego, czyli doskonałego ludzkiego społeczeństwa, opar
tego o miłość, pokój, braterstwo i sprawiedliwość. „Niektórzy 
ludzie — pisał Bp. Hodur w „Apokalipsie XX Wieku” — mają
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mylne wyobrażenie o Królestwie Bożym. Myślą, że to tylko 
stan błogosławionych, po śmierci, w krainie niebieskiej, a to 
Boży porządek w doczesnym i wiecznym życiu (podkr. E. B.) 
Rozpoczyna się, doskonali tu, na tym  padole płaczu i dolinie 
łez jak niejedni nazywają niesłusznie ziemię... a kończy się 
w pozagrobowym bytowaniu. ...Królestwo Boże to ludzka ro
dzina, w której mąż i żona, ojciec i matka są związani nie tylko 
ślubną przysięgą, ale wiarą we wspólne przeznaczenie, ale ży
ciem i spełnieniem obowiązków”.

3) Polski Kościół Narodowy, czyli Kościół ludowy nie może 
zostawić decyzji w sprawach religijnych samym biskupom i ka
płanom, lecz musi podzielić się pracą na tym  polu z całym ludem 
wierzącym. To w Kościele rzymskim... „człowiek świecki nie 
miał nigdy prawa obywatelstwa... stał się mechanicznym od
biorcą i konsumentem”. W Kościele Narodowym należy dopuścić 
ludzi świeckich do współdecydowania o sprawach religijnych, 
gospodarczych w Synodzie, w Radzie Kościoła, w Radach Para
fialnych. W sposób szczególny do czynniejszej pracy w Kościele 
należy wciągać kobiety, by podkreślić ich godność i równość 
wobec Boga i ludzi. „Hildebrandzka reforma poniżała kobietę 
i małżeństwo. Nikt nie dbał o jej wykształcenie, rozszerzenie 
zakresu jej uczucia, myśli pracy”. Krzywda wyrządzona kobiecie 
przez Kościół rzymski musi być choć w części złagodzona i zmie
niona przez Kościół Narodowy.

4) Nowy, zreformowany Kościół, musi włączyć do swego pro
gramu pracę społeczną, jako część organicznie związaną z pracą 
duszpasterską. W pierwotnym chrześcijaństwie... „sprawa spo
łeczna, dążenie do sprawiedliwszego uregulowania stosunków 
pracującego ludu, była częścią kościelnego programu, pracą 
tego samego znaczenia, co troska o zbawienie duszy grzesznego 
człowieka”. Z biegiem czasu pracę tę prawie zupełnie w Ko
ściele zaniedbano. Należy ją wznowić, podtrzymywać i rozwijać.

5) Kościół Narodowy powinien propagować wśród swych wy
znawców głębokie umiłowanie religii i spraw nadprzyrodzonych. 
W religii bowiem, mądrze pojętej, znajduje się podstawa idea
lizmu, który jest motorem, dynamiczną siłą człowieka.

6) Kapłani Kościoła Narodowego nie powinni zabiegać o bo
gactwa, o nadmierne dobra materialne, gdyż to sprzeciwia się 
duchowi Chrystusowemu, duchowi ubóstwa i skromności. „Za 
wielkimi materialnymi bogactwami idzie jednak zawsze prze
kleństwo Boże i ludzkie, bo rzadko kiedy te bogactwa zostały 
zdobyte ciężką i uczciwą pracą, przemyślnością i oszczędnością 
człowieka... a zwyczajnie złodziejstwem, grabieżą, wyzyskiem 
i oszukaństwem”. Tak postępował ongiś Kościół rzymski, kiedy
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to „papieże, biskupi, przełożeni kapituł ■ i klasztorów, bogacili 
się przeważnie dzięki ludzkiej głupocie, szczególniejszemu szel
mostwu osób duchownych”.

7) Kościół Narodowy winien połączyć religię z wielką poezją 
narodową, gdyż poezja ta  jest „jak ogień”, który oczyszcza, jak 
kwiat, który kwitnie przed ołtarzami purpurą miłości, jest jako 
kadzielnica ścieląca dymy wonne przed Krzyżem”. W sposób 
szczególny należy studiować księgi wieszczów: Mickiewicza, Sło
wackiego, Krasińskiego. Zwłaszcza księgi Adama Mickiewicza 
ma dokładnie przestudiować i poznać każdy kapłan. Winien je 
brać do rąk „z dostojną powagą, wczytywać się w nie w sku
pieniu nabożnym, jak w Biblię narodową! Słowami wielkiego 
wieszcza winien ksiądz narodowy pouczać z kazalnicy, wyjątki 
jego m yśli wplatać w modlitwę, w litanie i pieśni śpiewane 
u stóp ołtarzy Pańskich.

Wydaje się, że w tych siedmiu punktach zawarte są naj
istotniejsze składniki reformacji Ks. Biskupa Hodura. Są to 
zakreślone linie generalne dla Kościoła Narodowego przez jego 
Organizatora. Jest to ideologia Kościoła, której nie można, 
przynajmniej nie powinno się zaprzepaszczać. I trzeba przyznać, 
że to piękna i słuszna ideologia. Jakże np. głęboka myśl zawarta 
jest w postulacie powiązania feligii z wielką poezją narodową. 
Religia i poezja zawsze winny iść ze sobą w parze. Czyż Stary 
Testament nie jest wypełniony poezją? Psalmy Dawida po dziś 
dzień zachwycają nas swym pięknem. W utworach wielkich 
poetów i pisarzy wyraża się duch narodu. Stąd znajomość tych 
utworów i wykorzystanie ich w pracy kapłańskiej pomaga w od
nalezieniu drogi do serc wiernych. Wprawdzie idee mesjani- 
styczne już się zdezaktualizowały, ale nigdy nie przeminie 
wartość wielkiej poezji naszych wieszczów.

Oprócz znajomości poezji .literatury ojczystej, Ks. Biskup 
Hodur pragnął, aby w Kościele Narodowym kwitła znajomość 
histoni Polski, znajomość kultury narodowej. Kapłan polski nie 
może zakończyć swej edukacji na samej teologii. Sama teologia 
nie otworzy mu drogi do dusz ludzkich. Trzeba uderzać w stru
ny, które dźwięczą najczystszym polskim akordem. Aby nabrać 
wprawy w tej grze przepięknej, nie wystarczy urodzić się Po
lakiem, poznać teologię, nabyć wprawy w liturgicznych obrzę
dach. Trzeba ducha polskości bezustannie w sobie podsycać, 
kształcić i udoskonalać.

W Kościele Narodowym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
podtrzymuje się jeszcze dziedzictwo Ks. Biskupa w tym  wzglę
dzie. Przy parafiach powołuje się towarzystwa: im. A. Mickie
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wicza, J. Słowackiego, Marii Konopnickiej, których zadaniem 
jest zaznajamianie młodzieży i starszych z literaturą i poezją 
polską. W Kościele Narodowym w Polsce księża powinni okazy
wać więcej zrozumienia dla tej niezaprzeczalnie mądrej myśli 
ścisłego związania religii z poezją, z literaturą, z kulturą i hi
storią narodu.

ZAKOŃCZENIE

Sto lat mija w tym  roku od chwili urodzin Ks. Biskupa Fran
ciszka Hodura. Jego wielkie dzieło — Polski Narodowy Kościół 
Katolicki w Ameryce i Kanadzie oraz Kościół Polskokatolicki 
w Polsce trwa, rozwija się i krzepnie. Obie te społeczności re
ligijne w kraju i za granicą stanowią jeden Kościół, związany 
jedną ideologią, choć organizacyjnie nie są od siebie zależne, 
choć doktrynalnie nie są adekwatne.

Doktryny teologiczne mogą być różne i de facto są różne, 
lecz religia pozostanie na zawsze tym  czynnikiem mobilizu
jącym w człowieku siły duchowe, wzmacniającym jego ideały 
społeczne i patriotyczne. Musi to być jednak „narodowa” religia. 
Wiara w Boga, jako najwyższy Ideał, najwyższą Sprawiedliwość 
i najwyższą Dobroć dopomaga w realizacji naszych cząstkowych 
ideałów, zwyczajnej ziemskiej dobroci i codziennej sprawiedli
wości w stosunkach z ludźmi. Wiary tej nie można zatracić, 
gdyż zubożylibyśmy nasze życie duchowe, zabrakłoby nam tego 
nieuchwytnego, często niepojętego, a jednak jakże realnego pier
wiastka, który życie czyni lżejszym i bardziej wartościowym. 
Z pism Biskupa Hodura raz po raz wyłowić można myśli świad
czące o tym, jak dogłębnie zrozumiał on potrzebę wiary, po
trzeby religii w życiu ludzkim. Był więc Ks. Biskup Hodur nie 
tylko dzielnym organizatorem, nie tylko świętym kapłanem, ale 
też głębokim myślicielem.

Na zakończenie artykułu, w którym tylko niedoskonale moż
na było przedstawić działalność i poglądy Ks. Biskupa, pragnę 
przytoczyć słowa prof. Krzyżanowskiego, zawierające charakte
rystykę Ks. Hodura. Proi. Krzyżanowski przebywał w r. 1936 
w Stanach Zjednoczonych i korzystając z okazji odwiedził 
w Scranton swego, dawnego kolegę i przyjaciela z ławy szkolnej. 
Po latach, w rozmowie z Janem  Wiktorem, takie oto wystawił 
mu świadectwo:

„W 1936 r. odwiedziłem Franka w Scranton. Wywarł na mnie 
głębokie wrażenie. Widziałem, jaką czcią otaczali go wszyscy, 
bez względu na narodowość i wyznanie. Ten szacunek i uznanie,
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jakie budził na ławie szkolnej .towarzyszyły mu przez wszystkie 
lata jego wielkiej działalności. Zawsze i wszędzie nieskazitelny, 
niezłomny, miał ogromny wpływ na otoczenie, wszędzie dbał
0 podniesienie moralne, patriotyczne. Bogacił dusze, serca, ale 
też dbał o dobrobyt dla polskich rzesz.

Ukochał skrzywdzonego człowieka, poznał do głębi jego dolę
1 wytrwale walczył o jego duszę, o jego szczęśliwe życie, słowem  
i krzyżem”.

Takim człowiekiem był Biskup Franciszek Hodur.
Pamięć o nim nie zaginie nigdy wśród wyznawców i kapła

nów Kościoła polskiego. Oby też nie zaginęła twórcza siła, prze
piękna ideologia, tkwiąca w jego pismach i dziełach, a wyty
czająca Kościołowi Narodowemu szlaki działalności i ofiarnej 
pracy dla swego narodu, dla swej Ojczyzny i dla Boga, naszego 
Stwórcy, jędynego Źródła wszelkich szlachetnych poczynań.
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W YŻSZE SEMINARIUM 
DUCHOWNE KOŚCIOŁA 

POLSKOKATOLICKIEGO

Do objęcia każdego stano
wiska potrzeba odpowiedniego 
przygotowania. Potrzeba rów
nież przygotowania do stanu 
duchownego. Kapłani Kościoła 
Polskokatoiickiego przed przy
jęciem święceń kończą stu

dia filozoficzno-teologiczne w 
Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej, względnie w Wyż
szym Seminarium Duchownym, 
które mieści się w Warszawie 
przy ul. Szwoleżerów 4

Inauguracja roku akademickiego w  Wyższym Seminarium Duchownym. 
Siedzą od lewej: prezes Społ. Tow. Polskich Katolików mgr Józf Kowalik, 
ks. rektor prof. dr W. Niemczyk, bp dr M. Rode, ks. rektor Serafin Że- 

leżniakowicz, ks. kan dr S. Włodarski.
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Wyższe Seminarium Ducho
wne Kościoła Polskokatolickie- 
go powołał do życia w r. 1959 
Ks. Biskup Prymas Dr Maksy
milian Rode. Kościół Polskoka- 
tolicki przyjm uje studentów, 
alumnów seminariów duchow
nych, którzy przerwali studia, 
a mają zamiar je dokończyć. 
Po przedłożeniu odpowiednich 
świadectw skierowani są na 
właściwy rok studiów w ChAT 
lub WSD.

Kandydat do stanu duchow
nego może ubiegać się o przy
jęcie na studia filozoficzno-teo
logiczne po przedłożeniu nastę
pujących dokumentów: m etry
ki urodzenia i chrztu, świa
dectwa maturalnego lub inne
go równorzędnego świadectwa 
ukończenia szkoły średniej, 
świadectwa lekarskiego o sta
nie zdrowia, podania i życio
rysu.

Wielu spośród Czytelników, 
skądinąd nawet ludzi świa
tłych i wykształconych często 
nie orientuje się z jakich 
przedmiotów słucha wykładów 
alumn seminarium. Dla zorien
towania podam niektóre przed
mioty wykładane w WSD: do
gmatyka, Pismo św., teologia 
moralna, liturgika, historia 
Kościoła, języki, w tym nowo
żytne, również łacina, greka i 
hebrajski, katechetyka, homi
letyka, introdukcja do Pisma 
Św., spologetyka, traktaty filo
zoficzne i in.

Dzień seminarzysty wypeł
niony jest nauką i modlitwą. 
Alumn po rannych modlit

wach, rozmyślaniu i wysłu
chaniu Mszy Sw., po śniadaniu 
słucha wykładów. Po obiedzie 
i godzinnej rekreacji, poświęca 
czas na naukę własną w stu
dium. Po czytaniu duchownym 
może słuchać radia, poczytać 
prasę. Po modlitwach wieczor
nych obowiązuje cisza.,

Jeden dzień w tygodniu w 
godzinach popołudniowych kle
rycy mają do własnej dyspo
zycji i mogą wyjść do miasta. 
A Warszawa jest tak piękna, 
że jest na co popatrzeć. Czas 
wolny od zajęć szybko zleci. 
Studenci Wyższego Semina
rium Duchownego w uczelni 
,,w ykuwają” swoje charaktery, 
zdobywają wiedzę, składają 
egzaminy, aby po czterech la
tach (tyle bowiem trw ają stu
dia w WSD) przyjąć święcenia 
kapłańskie.

Wykłady w Wyższym Semi
narium Duchownym prowadzą 
profesorowie i adiunkci Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicz
nej: KS BISKUP PRYMAS DR 
MAKSYMILIAN RODE, ks. dr 
Szczepan Włodarski, ks. kan. 
dr Edward Bałakier, ks. dr Sta
nisław Maćkowiak, ks. dr Jan 
Małuszyński, ks. inf. mgr Józef 
Gabrysz (który jest rektorem 
WSD), prof. Edward Wejsis. 
Jeżeli czujesz powołanie do 
stanu kapłańskiego w Kościele 
polskim i katolickim, Wyższe 
Seminarium Duchowne Koś
cioła Polskokatolickiego stoi 
dla ciebie otworem.

Ks. T. Gorgol
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CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA 
TEOLOGICZNA

Chrześcijańska Akademia Te
ologiczna w Warszawie (z sie
dzibą w Chylicach) została zor
ganizowana w październiku 
1954 r. Jest ona wyższą uczel
nią teologiczną, na prawach 
państwowych, w której kształ
cą się studenci różnych wyznań 
chrześcijańskich na 3 sekcjach: 
ewangelickiej, starokatolickiej 
i prawosławnej.

Chrześcijańska Akademia Te
ologiczna gromadzi studentów 
różnych wyznań pod jednym 
dachem. Studenci różnych wy
znań na tym  samym koryta
rzu się spotykają, uczestniczą 
w części wykładów wspólnych, 
w jednej kaplicy się modlą, 
wspólnie spożywają posiłki.

ChAT ma prawo przyzna
wania wszystkich stopni nau
kowych. Rektorem tej uczelni 
jest ks. doc. Woldemar Gast- 
pary, protektorem ks. prof.

dr Karol Wolfram, kierowni
kiem sekcji starokatolickiej (na 
której to Kościół Polskokato- 
licki kształci przyszłych swo
ich duszpasterzy) jest Ks. Bi
skup Doc. Dr Maksymilian 
Rode.

Regulamin studiów dzieli la
ta akademickie na semestry, 
z których każdy kończy się se
sją egzaminacyjną. Studia w 
ChAT trw ają cztery lata. Kre
sem studiów jest egzamin ma
gisterski, obejmujący po zda
niu wszystkich przepisanych 
egzaminów, złożeniu i przyję
ciu pracy magisterskiej, dysku
sją nad poruszonym w pracy 
zagadnieniem.

Chrześcijańska Akademia Te
ologiczna w r. akad. 1966/67 
rozpocznie 12 rok istnienia. W 
r. 1964 rektor ChAT z okazji
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X-lecia istnienia tej uczelni 
składał sprawozdanie, z które
go wynikało, że ChAT prze
prowadziła 9 przewodów do- 
ktoryzacyjnych. a ks. bp Karo
lowi Kotuli nadany został do
ktorat honoris causa. W chwi
li obecnej zgłoszone są i przy-

W ciągu 10 lat egzamin ma
gisterski złożyło 113 osób (w 
tym  z Kościoła Polskokatolic- 
kiego 22).

Studenci ChAT mieszkają w 
Domu Studenckim w Warsza- 
wie-Chylicach. Nad całością

D ziesięcio lecie Akadem ii,

gotowywane przewody habili
tacyjne i doktoryzacyjne księ
ży: (wymieniamy tylko nazwi
ska księży z Kościoła Polsko- 
katolickiego) — Szczepana Wło
darskiego, Edwarda Bałakiera, 
Józefa Gabrysza, Tadeusza 
Gorgola. Rektor złożył do Ra
dy Państwa wniosek o unad- 
zwyczajnienie Ks. Biskupa Doc. 
M. Rodego.

Konwiktu czuwa starszy Do
mu i jego zastępcy, mieszkań
cy zaś każdego pokoju wybie
rają sobie gospodarza.

Na ChAT jest Koło Zrzesze
nia Studentów Polskich, a tak
że Koło Odbudowy Stolicy.

Rokrocznie odbywa się tra 
dycyjna „fuksówka”, tj. przy
jęcie nowicjuszy do grona stu-
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denckiego. Odbywa się ona 
bardzo uroczyście, przy akom
paniamencie pianina i odpowie
dnio ułożonych piosenek stu
denckich, krytykujących „belf
rów”. Nowo wstępujący zobo
wiązany jest wykonać polece
nie „sądu inkwizycyjnego”, 
który zdejmuje z nowicjusza 
miano „fuksa” . Jest przy tym  
wiele humoru i radości.

Przed wyjazdem na ferie w 
okresie świąt Bożego Narodze
nia organizowana jest „Adwen- 
tówka”, czyli uroczysta kola

cja, połączona z deklamacjami, 
śpiewem kolęd, przemówienia
mi itp. Na „Adwentówkę” za
proszeni zostają Dostojnicy 
poszczególnych Kościołów.

Studenci ChAT korzystają z 
tych wszystkich przywilejów, 
z których korzystają studenci 
wyższych uczelni w Polsce, 
gdyż — jak już zaznaczyliś
my — Chrześcijańska Akade
mia Teologiczna jest wyższą 
uczelnią państwową.

Ks. T. Gorgol

* We w rześniu 1965 r. zm arł prorektor ChAT, ks. prof. W olfram.
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Znajomość SDraw religij
nych należy do kultury du
chowej współczesnego czło
wieka. Czytaj książki Wy
dawnictwa Literatury Reli
gijnej! I

Wytnij — wypełnij czytelnie — 
wyślij

Nazwisko i imię

Dokładny adres .... .................
(miejsc. — miasto 

— wieś)

(ulica, numer domu i  mieszkania)

(poczta)

(p owiat) (w oj ewództwo)

Data ...........................................

Zamawiam następujące 
książki*), które proszę prze
słać na powyższy adres za 
pobraniem pocztowym:

niepotrzebne skreślić.

Sprawa Kościoła Narodo

wego w Polsce XVI w. 30— zł

Katechizm Kościoła Pol-
skokatolickiego 6— zł

Zbuduję Kościół mój 4— zł

Sakrament Chrztu św. 4,50 zł

Sakrament Pokuty 4,50 zl

Sakrament Bierzmowania 4,50 zł

Sakrament Eucharystii 4,50 zł

Sakrament Małżeństwa 4,50 zł

Sakrament Namaszczenia
Chorych 4,50 zł

Kulisy nieomylności 5— zł

Łowczyni ofiar 5— zl

Modlitewnik „Ojcze nasz” 35— zł

„Rytuał” 250— zł

Idea nieomylności w ek
lezjologii patrystycznej 42— zł

Historia papiestwa 35— zł

T y t u ł  C e n a
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ZASADY ŻYCIA CZYNNEGO 
POLSKOKATOLIKÓW

„Bóg jest miłością, a kto 
mieszka w miłości w Bogu 
mieszka, a Bóg w nim” (I Jan
4, 16).

„Weźmijcie jarzmo moje na 
siebie, a uczcie się ode mnie, 
żem jest cichy i pokornego ser
ca, a znajdziecie odpoczynek 
duszom waszym. Albowiem  
jarzmo moje wdzięczne jest, a 
brzemię moje lekkie” (Mat. 11, 
29—30).

Kościół nasz jako społeczność 
ludzi wierzących ma w zasa
dzie cel nadprzyrodzony, to 
jest zbawienie swych wiernych 
w życiu przyszłym i uświęce
nie ich w życiu doczesnym w 
oparciu o katolickie zasady 
wiary i ewangeliczne normy 
moralne.

Każdy z nas obowiązany jest 
wiedzieć wyraźnie, czego chce, 
w co ma wierzyć, do czego ma 
dążyć i jakich używać środ
ków, aby stać się prawdziwym 
katolikiem prowadzącym życie

swoje zgodnie ze wskazaniami 
Odkupiciela i osiągnąć zbawie
nie duszy. Cóż więc będzie naj
ważniejszą sprawą i dźwignią 
naszego życia od kolebki, aż do 
grobu.

Tą sprawą jest poznanie i 
ukochanie Pana Boga oraz pro
wadzenie swego życia w opar
ciu o katolickie zasady życia 
czynnego.

Do tej pracy zachęca nas 
prorok Izajasz:

„Cóż jeszcze powinienem był 
uczynić winnicy mojej, a nie 
uczyniłem”) (Izaj. 5, 4).

Jesteśmy budowniczymi gma
chu własnego życia i szczęścia, 
losu kowalami oraz gospoda
rzami na roli własnej duszy.

To zobowiązuje nas do pro
wadzenia takiego życia, aby 
zasłużyć sobie na szczęśliwy 
żywot wieczny. W tym  środka
mi pomocniczymi, a nieraz nie
odzownymi, są następujące za
sady.
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L CHRZEST ŚWIĘTY

Zasadniczym wydarzeniem w 
życiu każdego katolika jest 
przyjęcie Sakramentu Chrztu 
świętego, przez który otrzy
mujemy łaskę Bożą, odpuszcze
nie grzechów i kar za nie, sta
jemy się dziećmi Bożymi i 
członkami Kościoła katolickie
go. Chrzest święty zapoczątko
wuje w duszy naszej życie nad
przyrodzone, które tu  na ziemi 
rozwija się przez wykonywa
nie aktów wiary, nadziei i mi
łości oraz innych cnót, a w nie
bie dosięga pełni rozwoju w 
posiadaniu bezpośrednim i 
wiecznym Boga.

Jest on zawarciem przymie
rza z Panem Bogiem. Bóg 
wspiera człowieka łaskami, a 
człowiek zobowiązuje się współ
pracować z łaską Bożą, trwać 
wiernie we wierze chrześcijań
skiej i wypełniać przykazania 
Boże.

Rodzice przez zawarcie Sa
kramentu Małżeństwa poza in
nymi celami mają obowiązek 
wydać potomstwo i wychować 
je. Bóg i Kościół nakłada na 
rodziców obowiązek zapewnie
nia swemu dziecku łaski Bożej 
i włączenia je do społeczności 
zbawionych. Dziecko dostępu
je tego przez przyjęcie Sakra
m entu Chrztu świętego ustano
wionego przez Pana Jezusa.

Troską więc rodziców jest, 
aby dziecko było ochrzczone w 
pierwszych dniach po narodze
niu, to jest nie później, niż w 
ciągu jednego miesiąca.

Przed udzieleniem Chrztu 
świętego rodzice wybierają dla 
dziecka poważnych i godnych 
rodziców chrzestnych. Rodzice 
chrzestni biorą na siebie obo
wiązek stróży i wychowawców 
duszy swego chrześniaka, mod
lą się za niego i jego rodzi
ców, dbają o dobre katolickie 
wychowanie, a szczególnie pa
miętają o rocznicy Chrztu 
świętego, która jest dniem 
dziękczynienia i chwały dla 
Boga, który to dziecię przyjął 
do swego królestwa, a w razie 
konieczności zastępują rodzi
ców.

Chrztu świętego udziela ka
płan. W wyjątkowych wypad
kach np. niebezpieczeństwo 
śmierci, dziecko może ochrzcić 
każdy człowiek.

Ceremonia udzielenia Chrztu 
św. „z wody” jest następu
jąca: polewając wodą i czyniąc 
równocześnie znak krzyża świę
tego nad głową dziecka wypo
wiada się sakramentalne słowa: 
„N... N... JA CIEBIE CHRZCZĘ 
W IMIĘ OJCA I SYNA I DU
CHA ŚWIĘTEGO”.

Po tak udzielonym Chrzcie 
świętym, gdy dziecko wyzdro
wieje rodzice zawiadamiają 
miejscowego księdza proboszcza 
i proszą o uzupełnienie obrzę
dów liturgicznych oraz o zapi
sanie w księgach parafialnych.

Na Chrzcie świętym otrzy
muje dziecko imię świętego, 
który jest jego patronem. W 
życiu późniejszym obchodzony 
dzień imienin jest pamiątką 
Chrztu świętego, przypomnie
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niem, że mamy prowadzić życie 
pobożne i wierzyć w prawdy 
wiary świętej podawane przez 
Kościół święty.

II. KATOLICKIE 
WYCHOWANIE DZIECKA

Miłość, którą sama natura 
zaszczepiła w serca rodziców, 
jest podstawowym obowiąz
kiem rodziców względem dzie
ci.

Z miłości rodzicielskiej wy
nika obowiązek wychowania 
dzieci pod względem umysło
wym, fizycznym i religijno- 
-moralnym.

Obowiązki wypływające z 
przyrzeczenia danego przy 
Chrzcie świętym trw ają nie
przerwanie do dnia I Komunii 
świętej.

Z uwagi na chrzest niemow
ląt katolickie nauczanie i wy
chowanie dziecka rozłożone jest 
na całe lata i wymaga współ
działania wszystkich powoła
nych do tego czynników. Głów
ne zadanie przy tym  spełnia 
dom rodzinny dziecka. Bóg dał 
nam dzieci i nakazał, abyśmy 
je według Jego woli wycho
wywali i kierowali nimi.

Za wychowanie w duchu ka
tolickim dziecka odpowiedzial
ni są rodzice oraz chrzestni 
i oni ten obowiązek wypełnia
ją. Oni to dają swym dzieciom 
rzetelne religijne wychowanie 
przez rzeczywistą pobożność i 
życie z wiary. Własny przykład
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żywej wiary i życiowej mocy, 
pobożności, znajduje u dzieci 
zrozumienie i naśladowanie o- 
raz utrwalenie obrazu życia re
ligijnego na całe życie.

Matka i ojciec wpajają dziec
ku prawdy wiary świętej, mi
łość do Boga, świadomość Jego 
obecności i liczenie się z Bo
giem każdego dnia powszed
niego. Po ukończeniu pierwsze
go roku życia przychodzą z 
dzieckiem do kościoła i proszą 
księdza proboszcza o udziele
nie liturgicznego błogosławień
stwa.

Matka i ojciec stwarzają re
ligijną atmosferę w domu 
przez wspólne odmawianie pa
cierza i modlitw przed i po je
dzeniu. Uczą katechizmu i 
praktyk religijnych. Opowia
dają dziecku o życiu Pana Je
zusa. Czytają w yjątki z Pisma 
świętego. Opowiadają o świę
tych i męczennikach oraz o 
cierpieniach i bohaterstwie 
księży i wyznawców polskoka- 
tolickich, jakie ci ponosić mu
sieli za rządów sanacyjnych. U- 
czą poszanowania i miłości 
wszystkich ludzi, a zwłaszcza 
modlitwy o zjednoczenie Ko
ściołów i jedność chrześcijan. 
Oni to prowadzą dzieci w nie
dzielę i święta na nabożeństwa 
do kościoła ucząc ich w ten 
sposób swym własnym przykła
dem obowiązku uczęszczania do 
kościoła i święcenia dni należ
nych Bogu. Posyłają dzieci na 
naukę religii i kontrolują, czy 
one pilnie się uczą.



W wypadku trudności uczę
szczania na naukę religii np. 
ze względu na dużą odległość 
od kościoła sami starają się o 
podręczniki do nauki religii i 
sami prowadzą naukę swych 
dzieci. Raz w miesiącu posy
łają dziecko do księdza pro
boszcza, aby skontrolował za
kres jego wiadomości i udzielił 
pomocy.

Rodzice wspólnie z dziećmi 
przystępują do sakramentów 
świętych i obchodzą religijnie 
uroczystości rodzinne, jak np. 
imieniny i rocznicę ślubu ro
dziców.

Wychowanie religijne wy
maga wielu trudności i poświę
cenia. Dzieci odwdzięczą się za 
tę pracę tym  rodzicom, którzy 
nauczyli je umiłowania modlit
wy, miłości do Boga i Zbawi
ciela oraz dziękować im będą 
aż poza grób.

III. PIERWSZA 
KOMUNIA ŚWIĘTA

Pierwsza Komunia święta 
jest zamknięciem wychowania
i nauczania katolickiego dziec
ka przez rodziców i chrzest
nych. Jest to dzień wyznania 
wiary i odnowienia przyrzecze
nia na Chrzcie świętym złożo
nego.

Do nauki przygotowującej 
do pierwszej Komunii świętej 
może być dopuszczone dziecko, 
które doszło do świadomego 
używania rozumu i ma ukoń
czony 7—9 rok życia.

WARUNKIEM DOPUSZCZE
NIA DO I KOMUNII SW. 
JEST:

1. znajomość ustalonych 
prawd wiary świętej;

2. pamięciowe opanowanie 
katechizmu, a zwłaszcza wia
domości o Sakramencie Pokuty
i Eucharystii;

3. znajomość kilkunastu kla
sycznych pieśni kościelnych;

4. pewien stopień pobożności
odpowiadającej wiekowi wed
ług uznania księdza proboszcza
i rodziców;

5. przyrzeczenie ze strony 
rodziców dziecka, że do 18 ro
ku życia pogłębi i uzupełni zna
jomość zasad religijnych z za
kresu: całego katechizmu, hi
storii biblijnej, historii Kościo
ła, liturgiki, zasad wiary i mo
ralności katolickiej i śpiewu 
kościelnego;

6. zapisanie do księgi przy
stępujących do I Komunii św.;

7. zdanie po dwóch latach 
nauki egzaminu w obecności 
księdza proboszcza i rodziców.

Kościół prowadzi dwuletnią 
naukę przygotowawczą. Rodzi
ce zobowiązani są osobiście 

zgłosić dziecko u księdza pro
wadzącego naukę i przedłożyć 
świadectwo Chrztu świętego.

Ponadto zobowiązani są 
przypilnować, aby dziecko re
gularnie uczęszczało na nau
kę i do każdej lekcji należycie 
się przygotowało.

Nie należyte przygotowanie 
dziecka do pierwszej Komunii
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świętej może spowodować od
roczenie do następnego term i
nu.

O niedopuszczeniu do I Ko
munii świętej ksiądz proboszcz 
zawiadamia rodziców na dwa 
miesiące przed ustanowioną 
datą.

Dziecko przystępuje do Ko
munii świętej w zasadzie w 
parafii, na której terenie stale 
mieszka.

W nauce przygotowującej 
mogą brać udział dzieci nie- 
polskokatolickie pod w arun
kiem, że są ochrzczone, a oso
by upoważnione do ich wycho
wania nie zgłoszą sprzeciwu.

Przyjęcie I Komunii świętej 
upoważnia dziecko do przyj
mowania innych sakramentów 
świętych oraz występowania w 
roli chrzestnego.

Dziecku do stołu Pańskiego 
towarzyszą rodzice, rodzeńst
wo, chrzestni, krewni i przy
jaciele. Winno ono być ubrane 
świątecznie, ale nie przesadnie.

Dzieci otrzymują pamiątko
wy obraz przypominający od
nowienie ślubów chrześcijań
skich, ukończenie nauki kate
chizmu i obowiązek wierności 
Panu Jezusowi w życiu dal
szym. Obraz ten winien być 
troskliwie przechowywany ja
ko najdroższa pamiątka.

BIERZMOWANIE

Po I Komunii świętej dziecko 
obeznane z życiem katolickim 
nie jest już prowadzone tylko 
przez rodziców i chrzestnych,

lecz obiera sobie również na 
dalszą drogę życia kierownika 
— Chrystusa eucharystycznego.

Silna wola wspomagana 
przez łaskę ma chłopca czy pa
nienkę dźwigać w dalszym ich 
życiu, aby byli wierni Bogu, 
aż do śmierci, żyli po katolic
ku i przynajmniej raz w mie
siącu przystępowali do Stołu 
Pańskiego.

Życie nadprzyrodzone ma w 
nich się rozwijać i wzrastać 
tak, by z czasem stali się doj
rzałymi chrześcijanami, pełny
mi członkami Kościoła katolic
kiego i odważnymi żołnierzami 
Chrystusa.

Pomocą w osiągnięciu tego 
jest Sakrament Bierzmowania, 
który należy przyjąć w jak 
najkrótszym czasie po przyję
ciu pierwszej Komunii świętej.

Przez Sakrament Bierzmowa
nia otrzymują młodzi Ducha 
św., by mogli odważnie i męż
nie wyznawać wiarę świętą i 
głosić ją innym.

Od wiary świętej w mło
dzieńczych latach życia odpro
wadzają nie tylko źli ludzie, 
lecz także grzechy, które w 
miarę dorastania popełnia się. 
Na bierzmowanym spoczywa 
kilka obowiązków, a są nimi: 
trwanie przy Chrystusie i jego 
Kościele, poznanie Chrystusa, 
praca dla Chrystusa i cierpienie 
dla Chrystusa.

Trwamy przy Chrystusie, je
żeli jesteśmy w stanie łaski, 
pracujemy dla sprawy Bożej
i zbawienia duszy swojej i 
bliźnich.
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Chrystusa i Jego naukę po
znajemy przez czytanie Pisma 
św. Zaczerpnięta garść wiado
mości religijnych w dziecińst
wie szybko uchodzi z pamięci. 
Ważną rolę spełnia tu  do
kształcanie się w zgłębieniu 
tajników wiary świętej.

Praca dla Chrystusa może 
być różna, czy to na polu du
chowym czy doczesnym. Obo
wiązani jesteśmy dopomagać 
biednym i zbłąkanym braciom 
w odnalezieniu drogi do Chry
stusa i do Jego prawdy.

Każdy młodzieniec czy pa
nienka posiadają różne zdol
ności osobiste i one winni od
dać w służbę Kościoła. Masz 
dobry głos — wstąp do chóru 
kościelnego, aby swym śpie
wem upiększyć nabożeństwo.

Umiesz deklamować, względ
nie masz zdolności artystycz
ne pomagaj w organizowaniu 
na terenie parafii przedstawień 
okolicznościowych.

Wiele młodzi mogą pomóc w 
pracy charytatyw nej przez od
wiedzanie chorych, starców, o
samotnionych niosąc im pocie
chę, a w miarę możliwości kon
kretną pomoc w ich niedoli.

Kościół wydaje różne pozycje 
książkowe i czasopisma, a po
moc wasza w ich rozszerzaniu 
jest nieodzowna. Parafie na
szego Kościoła rozproszone są 
po całej Polsce, nieraz pod 
względem ilości wiernych są 
nieliczebne i utrzymujące się 
z wielkim trudem  i tu  młode 
ręce bardzo są potrzebne przy 
pracach porządkowych lub na

prawczych tak w kościele, jak 
na cmentarzu.

Idąc drogą Chrystusa Pana 
pamiętajmy, że jest to droga 
krżyża i cierpienia, nie skąp 
więc serca, a jeśli zajdzie po
trzeba i rąk do pracy.

Sam Zbawiciel mówi: „ktc 
mnie wyzna przed ludźmi tego
i ja wyznam przed Ojcem, któ
ry jest w niebiesiech” (Mat. 10, 
32).

Wierność Panu Jezusowi i 
Jego Kościołowi wyrażamy 
przez udział w nabożeństwach, 
słuchanie Mszy św. i Słowa 
Bożego w każdą niedzielę i 
święta, a o ile na to czas po
zwala również w dni powsze
dnie.

Młodzieży — pamiętaj Ko
ściół jest waszym przyjacielem
i doradcą, stoi u waszego bo
ku od kolebki aż do grobu i 
was potrzebuje. Pamiętajcie na 
słowa św. Jana II, 17: ,,i świat 
przemija i pożądliwość Jego. 
ale kto czyni wolę Bożą trwa 
na wieki”.

MAŁŻEŃSTWO
Wiara święta uczy nas, że 

małżeństwo jest związkiem 
świętym ustanowionym przez 
Pana Boga w raju  dla zapew
nienia rozwoju życia na ziemi, 
a wyniesionym do godności 
sakramentu przez Pana Jezusa 
(I Mojż. 27—28, XIX, 5—6). 
Małżeństwo chrześcijańskie raz 
ważnie zawarte jest związkiem 
nierozerwalnym, to znaczy 
wierność małżeńska w uczyn
kach i uczuciach obowiązuje,
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aż do śmierci. Nierozerwalność 
małżeństwa chroni małżonków 
od niewierności, jest szkołą 
cierpliwości i wzajemnej wy
rozumiałości, chroni godność 
ludzką i zabezpiecza wychowa
nie dzieci.

Głównym celem małżeństwa 
jest urodzenie i wychowanie 
dzieci dopóki nie osiągną doj
rzałości.

Małżeństwo jako instytucja 
Boża zapewnia małżonkom 
szczęście doczesne przez oka
zywanie sobie wierności, mi
łości i niesienia wzajemnej po
mocy.

Założona rodzina obowiąza
na jest dbać o dobro Kościoła 
świętego i Polski Ludowej. Wy
dane potomstwo to przyszli 
dobrzy obywatele Polski Lu
dowej i wierne dzieci Kościoła 
świętego.

Przez gorliwe wypełnianie 
obowiązków małżeńskich i wy
chowawczych mają zasłużyć 
sobie rodzice wraz z dziećmi 
na zbawienie wieczne.

Wstępujący w związek mał
żeński mają obowiązek staran
nego przygotowania się, gdyż 
przyjm ują na siebie wielką od
powiedzialność przed Bogiem, 
Kościołem, Państwem i społe
czeństwem.

Dlatego przy wstępowaniu 
w związek małżeński należy 
się zastanowić i uświadomić 
sobie, że DOBRE i SZCZĘŚLI
WE MAŁŻEŃSTWO zależy od: 
1) zdrowia ciała, 2) posiadania 
własnego mieszkania, 3) zdol
ności zapracowania na utrzy

manie rodziny, 4) wzajemnego 
poznania, czy odpowiadają so
bie wykształceniem, charakte
rem i wzajemną miłością, 5) 
przekonań religijnych (najle
piej to samo wyznanie), 6)po- 
znania przyszłych obowiązków 
małżeńskich, 7) uproszenie so
bie błogosławieństwa Bożego 
przez przystępowanie do sa
kramentów św. i wspólne u- 
częszczanie na nabożeństwa.

Po głębokim zastanowieniu 
się, gdy dojdziesz do wniosku, 
że osoba z którą zamierzasz się 
ożenić tobie odpowiada należy 
jej oświadczyć się i poprosić 
rodziców o zgodę na zawarcie 
małżeństwa.

Narzeczeństwo nie powinno 
trwać zbyt krótko, ponieważ w 
kilku dniach nie można poznać
i przeniknąć człowieka. Nie 
może jednak przeciągać się też 
zbyt długo.

Po ustaleniu term inu ślubu 
narzeczeni zgłoszą się do pro
boszcza przynależnej parafii i 
oświadczą o swym zamiarze 
zawarcia małżeństwa i uzgod
nią datę ślubu.

Do zawarcia ślubu kościel
nego wymagane są następują
ce dokumenty:

1. metryka Chrztu świętego;
2. zaświadczenie Urzędu Sta

nu Cywilnego o zawarciu 
związku małżeńskiego;

3. świadectw '0  zapowiedzi dla 
tej strony, która pochodzi z 
innej parafii;

4. akt zgonu, jeśli jedna ze 
stron jest wdowcem lub wdo
wą;
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5. świadectwo Sądu Kościel
nego, jeżeli jedna ze stron za
mierza wstąpić w związki mał
żeńskie za życia poprzedniego 
małżonka;

6. pozwolenie rodziców lub 
opiekunów, gdy narzeczeni nie 
ukończyli 18-go i 21-go roku 
życia,

7. świadectwo stanu wolne
go, o ile go nie ma w księgach 
miejscowych;

8. potwierdzenie odbytej spo
wiedzi świętej przedślubnej.

Narzeczeni w okresie zapo
wiedzi poddają się egzamnowi 
z całego katechizmu i zobowią
zani są wysłuchać uwag i prze
stróg proboszcza.

Ślubu kościelnego nie udzie
la się, jeżeli związek małżeń
ski nie został zawarty w Urzę
dzie Stanu Cywilnego.

Pożycie małżeńskie przed u
dzieleniem Sakramentu Mał
żeństwa jest grzechem i wykro
czeniem kościelnym.

Polsko-katolik biorący ślub 
w Kościele rzymskokatolickim 
dopuszcza się zniewagi swego 
Kościoła i tym  samym prze
staje być jego wyznawcą.

Małżeństwa mieszane (jed
no z narzeczonych nie jest pol- 
sko-katolikiem) jest przeszko
dą wzbraniającą. Dopuszczalne- 
jeżeli przez małżeństwo jedno 
z narzeczonych ma utwierdzić 
się w przekonaniach polsko-ka- 
tolickich, a dzieci będą wycho
wane w duchu polskokatolic- 
kim.

Kościół Polskokatolicki mo

że odmówić ślubu kościelnego, 
jeżeli:
a) małżonkowie wzięli przed 

tem ślub w innym Kościele;
b) jedna z osób jest nisko sto

jąca pod względem etycz
nym;

c) jedna z osób jest nieule
czalnie chora;

d) jedna z osób wzbrania się 
wychowywać dzieci w wie
rze polsko-katolickiej.

W wypadkach tych należy 
zawsze odwołać się do Sądu 
Kościelnego.

Uroczystych ślubów nie u
dziela się w okresie adwentu, 
wielkiego postu i w dzień za
duszny.

Uroczystość weselna ma się 
odbywać tak, jakby sam Pan 
Jezus był gościem nowożeńców.

Nie mile widziana jest roz
rzutność i wystawność w je
dzeniu i piciu.

Na weselu winno być dobra
ne towarzystwo, a więc naj
bliższa rodzina i przyjaciele. 
Uczta winna trwać najdłużej 
do północy. Nowożeńcy nie po
winni pić wódki, co najwyżej 
kieliszek wina jako toast, albo 
postanowić współżyć ze sobą 
dopiero przynajmniej jedną do
bę po zakończeniu uczty wesel
nej — ze względu na zdrowie 
potomstwa.

SŁUŻBA BOŻA
W KOŚCIELE I W DOMU

Nabożeństwo jest to ogół 
czynności wykonywanych przez 
księdza i wiernych z zacho
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waniem przepisów Kościoła, a 
odprawiane o stałej godzinie. 
Przedmiotem nabożeństwa jest 
sam Bóg. Przez nabożeństwo 
składamy Bogu cześć, uwiel
bienie, dziękczynienie, i prośby.

Główną czynnością w nabo
żeństwie jest ofiara. W Koście
le katolickim najgłówniejszym 
nabożeństwem jest ofiara Mszy 
św. ustanowiona przez Chry
stusa. Celem nabożeństw jest 
utwierdzenie wiernych we wie
rze i miłości do Boga oraz wy
konywania woli Bożej. Udział 
w nabożeństwie jest obowiąz
kiem wiernych, zwłaszcza we 
Mszy św. w niedziele i święta. 
Uczęszczanie na nabożeństwa 
do kościoła ma być przejawem 
wewnętrznej, głęboko odczutej
i uświadomionej potrzeby.

Rozróżniamy następujące na
bożeństwa:
a) publiczno-liturgiczne za

twierdzone przez Kościół, 
a odprawiane przez kapła
na;

b) publiczne, wprowadzone dro
gą zwyczajów ludowych;

c) prywatne.
Do nabożeństw publiczno-li- 

turgicznych zaliczamy Mszę 
św., w której zobowiązani je
steśmy uczestniczyć w koście
le parafialnym pod grzechem 
ciężkim w każdą niedzielę i 
święta.

Wskazanym jest branie u- 
działu w Mszy św. odprawia
nej w dni powszednie, o ile na 
to czas pozwala. W naszym 
Kościele porafianie biorą czyn
ny udział we Mszy św. przez
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to, że kapłan odprawia ją w 
języku ojczystym. Innymi na
bożeństwami publiczno-litur- 
gicznymi są nieszpory, proce
sje oraz uroczyste wystawie
nie Najświętszego Sakramentu 
w monstrancji lub prywatne 
w puszce.

Nabożeństwami ludowymi są: 
adoracja Najświętszego Sakra
mentu, różaniec, nabożeństwa 
majowe, czerwcowe, paździer
nikowe, Droga Krzyżowa, 
Gorzkie Żale, Godzinki oraz 
nabożeństwa pokutne i stano
we.

Modlitwy prywatne są to 
modlitwy jednostek, a na nie 
składają się: modlitwy poran
ne i wieczorne, akty strzeliste 
podczas dnia, czytania duchow
ne, (Pismo św. lub inne dzie
ła religijne) modlitwy przed i 
po jedzeniu.

Książeczka do nabożeństwa 
„Ojcze nasz” zawiera wiele in
nych modlitw, które możemy 
odmawiać prywatnie w domu 
lub kościele.

Poznanie dokładne nabo
żeństw, to poznanie ducha ko
ścielnego, to pogłębienie praw
dy, że „Bóg jest miłością” . Ko
ściół święty uczy nas zjedno
czenia z Ojcem Niebieskim 
przez wspólne modlitwy pu
bliczne. Te nabożeństwa zaleca 
Pan Jezus, gdy mówi: „gdzie 
są dwaj, albo trzej zgromadze
ni w imię moje, tamem jest 
w pośrodku ich” (Mat. XVIII, 
20) i „aby o cokolwiek byście 
prosili Ojca, w imię moje, dał 
wam” (Jan XV, 16).



Starajm y się więc chętnie u
czestniczyć w nabożeństwach 
tak w kościele jak w domu, a 
to przyczyni się do naszego 
ugruntowania na drodze życia 
duchowego i do zjednoczenia 
z Panem Bogiem.

POKUTA 
I KOMUNIA ŚWIĘTA

Sakrament Pokuty jest jed
nym z najcenniejszych środ
ków uświęcenia, w którym 
kapłan w imieniu Chrystusa 
odpuszcza człowiekowi grze
chy, jeśli za nie szczerze ża
łuje, wyzna je i przyrzeka po
prawę życia.

Człowiek jako budowniczy 
własnego gmachu życia obo
wiązany jest walczyć ze skłon
nościami do złego i żyć zgod
nie z nauką Bożą.

Poznanie siebie i osiągnięcie 
poprawy życia uzależnione jest 
od czynienia każdego wieczoru 
rachunku sumienia, najlepiej 
przy odmawianiu pacierza. Wy
starczy zapytać siebie, co w 
ciągu dnia uczyniłem dla Bo
ga, bliźnich i siebie oraz prosić 
Boga o światło łaski przenikli
wego spojrzenia i ocenienia 
swego życia.

Popełnienie w chwili słabości 
grzechu śmiertelnego zobowią
zuje do przygotowania się w 
możliwie najkrótszym czasie 
do godnego przyjęcia Sakra
mentu Pokuty. Pomocną w tym 
względzie jest nam książeczka 
do nabożeństwa, z której od
mawia się modlitwę do Ducha

świętego i czyni się rachunek 
sumienia, który w formie py
tań ułatwia przypomnienie 
grzechów i doprowadza do ak
tu  żalu doskonałego oraz moc
nego postanowienia poprawy 
życia.

Żal szczery i doskonały po
lega na dokładnym poznaniu 
błędu i winy, odczuciu sprze
niewierzenia się służbie i mi
łości Bożej oraz nieporządnego 
oddania się stworzeniom na 
służbę i na ponownym nawró
ceniu się od stworzeń do wier
nej służby Bogu. Żal więc jest 
obrzydzeniem sobie grzechu i 
odwróceniem się od niego z 
jednoczesnym postanowieniem 
nie grzeszenia więcej.

Żal doskonały pochodzi z po
budek nadprzyrodzonych. Jest 
to boleść duszy, która obraziła 
najwyższe dobro i miłość, oraz 
pragnienie przebłagania i zje
dnoczenia się całkowitego z 
Bogiem. Żal doskonały gładzi 
wszystkie grzechy. Wzbudzenie 
jego jest ważnym aktem w 
ciężkich chwilach życia, kiedy 
nie mamy możliwości wyspo
wiadania się.

N aturalnym skutkiem szcze
rego żalu jest spowiedź sakra
mentalna. Kościół nasz rozróż
nia spowiedź indywidualną i 
ogólną.

Człowiek czujący potrzebę 
braterskiej pomocy w ducho
wej niedoli otrzymuje ją w 
spowiedzi indywidualnej od
bywającej się przy konfesjo
nale. Kapłana spowiadającego 
obowiązuje zachowanie ścisłej

93



tajemnicy spowiedzi — nawet 
przed sądem.

Przed przystąpieniem do spo
wiedzi świętej należy pojednać 
się z bliźnimi i w miarę mo
żliwości naprawić wyrządzone 
krzywdy. Spowiedź powinna 
być prosta, wyraźna, szczera i 
całkowita. Przedmiotem spo
wiedzi są tylko grzechy popeł
nione i ich główne okoliczności.

Wskazanym jest mieć stałe
go spowiednika i poddać się je
go kierownictwu. Po otrzyma
niu rozgrzeszenia od kapłana 
ciąży obowiązek wykonania na
łożonych przez spowiednika 
dobrych uczynków względnie 
odmówienia zaleconych mo
dlitw.

Sakrament Pokuty odpusz
cza wszystkie grzechy i karę 
wieczną, skraca karę doczesną, 
przywraca lub pomnaża łaskę 
uświęcającą i daje łaskę do wy
trwania w dobrym.

Obowiązek przystępowania 
do Sakramentu Pokuty mamy 
raz w roku oraz w ciężkiej 
chorobie. Zaleca się jednak 
częste przystępowanie do Sa
kram entu Pokuty przynajmniej 
raz w miesiącu — to jest w 
pierwszą niedzielę miesiąca. Sa
kram ent Pokuty odnawia i da
je odczucie przypływu nowych 
sił do zdążenia do tego, co jest 
wzniosłe i nieprzemijające — 
zbawienie swojej duszy.

Pan Jezus obiecując dać nam 
siebie pod postaciami chleba 
i wina powiedział:
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„Jam jest chleb żywota, kto 
przychodzi do mnie nie będzie 
łaknął, a kto wierzy we mnie, 
nigdy pragnąć nie będzie...

Jam jest chleb żywy, który 
z nieba zstąpił; jeśliby kto po
żywał tego chleba, żyć będzie 
na wieki, a chlgbem, który ja 
dam, jest ciało moje za życia 
świata...

Ciało moje prawdziwie jest 
pokarmem... kto pożywa moje 
Ciało i pije moją Krew we 
mnie mieszka, a ja w  nim”.

(Jan VI, 35, 51—52, 56—57).
Pan Jezus ustanowił Komu

nię świętą jako pokarm dla du
szy łączący nas z Chrystusem 
i zespalający w jedną społecz
ność Bożą.

Komunia święta pomnaża w 
nas łaskę uświęcającą, daje 
łaskę do wytrwania w dobrym 
i jest rękojmią naszego chwa
lebnego zmartwychwstania i 
szczęśliwości wiecznej.

Komunię świętą przyjm uje
my w stanie łaski (bez grzechu) 
nie przyjmując pokarmów i na
poi od północy.

Wieczorem wymagany jest 
post eucharystyczny trzy go
dziny od posiłku.

W dowolnym czasie mogą 
przyjmować Komunię świętą 
chorzy i odbywający męczącą 
drogę do kościoła. Po przyję
ciu Komunii świętej należy 
skupić się w modlitwie czyniąc 
dziękczynienie Bogu w aktach 
wdzięczności, wiary, miłości i 
próby. Polskokatolik obowiąza
ny jest spowiadać się i komu



nikować w każdym wypadku, 
gdy obraził Pana Boga grze
chem śmiertelnym i w ten 
sposób odłączył się od Chrys
tusa. Korzystanie z Komunii 
świętej raz do roku świadczy
0 lekceważeniu i braku zrozu
mienia, bo nie Pan Jezus nas 
potrzebuje, ale my przychodzi
my po to, by ulepszyć i uś
więcić siebie do doskonalszego 
służenia Bogu oraz uchronie
nia się przed grzechem, który 
jest buntem przeciw Bogu i Je
go prawom.

DOM KATOLICKI

„Wierz w Pana Jezusa 
Chrystusa, a będziesz zbawiony 
ty i dom twój”.

(Dz. Ap. XVI, 31).
„Ja i dom mój będziemy słu

żyli Panu”.
(Joz. XXIV, 15.)

Dom, w którym mieszkamy, 
jest miejscem świątobliwości, 
pracy, ciszy i odpoczynku. Ob
licze, porządek i obyczaje do
mu katolickiego uzależnione są 
od ojca i matki. Oni to urzą
dzają mieszkanie tak, by nie 
wpływało szkodliwie na domo
wników pod względem zdrowia
1 moralności. Winno one być 
skromne, czyste i kulturalnie 
urządzone i składać się ze 
sprzętów koniecznych w życiu 
codziennym. Na ścianach są 
zawieszone krzyż, obrazy o 
treści religijnej, wizerunki 
wielkich ludzi, którzy położyli 
zasługi dla Kościoła i Ojczyz

ny. Wyraźne oblicze domu ka
tolickiego ma świadczyć każ
demu, kto wejdzie, że tu  
mieszka polskokatolik.

Regulamin życia domu ka
tolickiego nakłada obowiązek 
modlitwy indywidualnej od
mawianej rano i wieczorem 
przez każdego członka rodzi
ny. Chrystus uczy nas: „trzeba 
zawsze się modlić, a nigdy nie 
ustawać” (Łuk. XVIII, 1). Mo
dlitwę odmawiamy klęcząc ze 
złożonymi rękoma i wzrokiem 
wzniesionym na krzyż, figurę 

czy obraz. '
Zaleca się, by pacierz odma

wiany był głośno i wspólnie c 
jednej porze przy udziale 
wszystkich domowników. W 
pacierzu porannym i wieczor
nym polecamy siebie opiece 
Boga i prosimy o błogosławień
stwo dla Kościoła i Ojczyzny.

Poza pacierzem w ciągu dnia 
odmawiamy modlitwy przed i 
po jedzeniu, cząstkę różańca 
świętego, oraz czytamy w yjąt
ki z Pisma świętego, które po
dane są na każdy dzień w ka
lendarzu ukazującym się co
rocznie.

Każdy polskokatolik czyta 
przede wszystkim czasopisma: 
„Rodzinę” i „Posłannictwo” 
oraz książki religijne wydawa
ne przez nasz Kościół, a które 
można zaprenumerować i na
być w Wydawnictwie Litera
tury  Religijnej.

Całe nasze życie składa się z 
drobnych spraw i zajęć. Każdy 
zobowiązany jest starać się o
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dobra materialne, które są 
potrzebne do utrzymania życia.

Całym swym życiem mamy 
oddać cześć Panu Bogu przez 
gorliwe spełnianie obowiązków 
stanu i prace dla dobra rodzi
ny, Kościoła, społeczeństwa, 
Ojczyzny i ludzkości. W wy
konywaniu naszych codzien
nych zajęć winniśmy odznaczać 
się systematycznością, dokład
nością i porządkiem w ich wy
konywaniu, bowiem ład i po
rządek to pół zdrowia i ma
jątku.

Umiłowanie punktualności 
oraz uprzejmość szczera w sto
sunku z bliźnimi ma być pro
mieniem słonecznym domu ka
tolickiego. One to są bardzo 
pożądane wśród szarzyzny za
jęć codziennych i różnych tra 
piących kłopotów życiowych. 
Potrzeby otoczenia zobowiązu
ją nas do prowadzenia rozmów 
z bliźnimi. Rozmowy niechaj 
będą szczere, naturalne i 
uprzejme.

Gospodarstwo w domu pro
wadzi matka, a w pracach po
magają jej wszyscy domowni
cy. Nie mile widziana jest za
sada spychania prac domowych 
z jednej osoby na drugą 
zwłaszcza, gdy chodzi o porzą
dek w mieszkaniu, czy staranie 
się o zapasy żywnościowe. Mi
łość i wzajemna wyrozumiałość 
niechaj będą zachętą do pracy
i ponoszenia wspólnego trudu.

Chleb w domu katolickim 
jest świętością. Rodzice uczą 
dzieci poszanowania chleba, nie

zezwalają bawić się chlebem, 
rzucać go na ziemię względnie 
marnować go.

Imieniny każdego członka 
rodziny obchodzimy w nastro
ju radości i wesela przy współ
udziale przyjaciół.

Ważną rzeczą jest utrzym y
wanie znajomości z sąsiadami, 
których od czasu do czasu na
leży darzyć gościnnością. To 
przyczynia się do cichego apos
tolstwa nauczania prawd wiary 
świętej wobec obojętnych lub 
wrogich nam ludzi, a z bie
giem czasu do zaproszenia i za
brania z sobą na nabożeństwa 
do kościoła.

Bieg roku kościelnego w do
mu katolickim układa regula
min życia religijnego i kult do
brych zwyczajów. Okres ad
wentu iest przygotowaniem do 
świąt Bożego Narodzenia przez 
odbycie spowiedzi świętej i 
Komunii świętej, oraz uczest
niczenie w odprawianym co
dziennie rano nabożeństwie 
zwanym roratami.

6 grudnia rodzice wspólnie 
z księdzem proboszczem urzą
dzają spotkanie z dziećmi w 
salce parafialnej lub z braku 
innego miejsca w kościele. Na 
tym  spotkaniu po odprawieniu 
Mszy świętej w intencji dzieci 
rozdziela się podarunki.

8 grudnia Uroczystość Nie
pokalanego Poczęcia N.M. Pan
ny polecamy w modlitwach 
całą parafię opiece Matce Bo
żej.
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w wieczór wigilijny po za
paleniu światła na choince, 
przed spożyciem wieczerzy, ro
dzice łamią się opłatkiem ze 
wszystkimi domownikami skła
dając sobie życzenia związane 
z uroczystością Narodzenia na
szego Zbawcy i śpiewają ko
lędy. W między czasie rodzice 
rozdają podarunki gwiazdkowe.

W wieczerzy wigilijnej obo
wiązują potrawy postne. O pół
nocy udają się do kościoła, 
gdzie odprawia się nabożeństwo 
poprzedzone jutrznią i Mszą 
świętą anielską, zwaną paster
ką. W czasie pasterki można 
przystępować do Komunii 
świętej.

Pierwszy dzień świąt Boże
go Narodzenia jest świętem ro
dzinnym. Cała rodzina ten 
dzień spędza w domu ciesząc 
się szczęściem rodzinnym, śpie
wając kolędy. W drugi dzień 
świąt to jest w uroczystość 
św. Szczepana rano uczestni
czymy we Mszy św., podczas 
której istnieje w parafiach 
wiejskich zwyczaj poświęcenia 
owsa. W godzinach popołudnio
wych odwiedzamy krewnych i 
znajomych.

27 grudnia Kościół obchodzi 
uroczystość świętego Jana. Po 
wysłuchaniu Mszy świętej ka
płan poświecą wino i rozdaje 
je wiernym do picia.

W dzień sylwestrowy — 31 
grudnia — wieczorem udajemy 
się do kościoła na uroczyste 
nieszpory odprawiane w inten
cji zakończenia roku świeckie-

Kalendarz  — 7

go. W modlitwach zanoszonych 
do Boga dziękujemy za łaski 
otrzymane w starym  roku i 
prosimy o błogosławieństwo 
Boga na nowy rok.

6 stycznia — uroczystość 
Trzech Króli zanosimy do koś
cioła kredę, kadzidło i m irrę do 
poświęcenia. Poświęconą kredą 
wypisujemy na drzwiach do
mu katolickiego pierwsze litery 
imion Trzech Króli i rok bie
żący. Dzień ten jest dniem mo
dlitw o rozwój i misyjność 
Kościoła oraz zbieraniem ofiar 
na cele ogólnokościelne, które 
parafia przekazuje do Kurii 
Biskupiej.

Miesiąc styczeń poświęcony 
jest modlitwom o zjednoczenie 
Kościołów Chrześcijańskich i 
jedność chrześcijan. Każdy 
polskokatolik winien poczuwać 
się do obowiązku brania udzia
łu w nabożeńtswach odprawia
nych we wszystkich Kościołach 
należących do Polskiej Rady 
Ekumenicznej.

W okresie karnawału pamię
tać należy: przy zabawach 
urządzanych w soboty o obo
wiązku uczestniczenia we Mszy 
św. w niedzielę i święta.

2 luty — Najświętszej Maryi 
Panny Gromnicznej — przy
chodzimy do kościoła z grom
nicą, którą po poświęceniu za
bieramy do domu. Gromnicę 
zapalamy przy nagłej śmierci, 
udzielaniu Sakramentu Ostat
niego Namaszczenia choremu 
oraz modlitwach podczas ko
nania.
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Ze światłem gromnicy w rę
ku matka katolicka po wyda
niu na świat dziecka śpieszy 
do ołtarza, aby dziecię ofiaro
wać Bogu i prosić dla niego o 
błogosławieństwo.

W czasie okresu Bożego Na
rodzenia odbywa się wizytacja 
duszpasterska domów katolic
kich. Na wyznaczony dzień w 
domu należy przygotować: stół 
nakryty białym obrusem, 
krzyż, dwie palące się świece, 
kropidło i wodę święconą.

Wielki Post to okres cichego 
skupienia i modlitw specjal
nych. Nie urządza się w domu 
żadnych przyjęć lub zabaw ani 
w publicznych zabawach nie 
uczestniczyć.

W popieleć idziemy do koś
cioła na Mszę św., po której 
kapłan posypuje nam głowy 
popiołem ze spalonych poświę
conych palm i przypomina nam 
prawdę wiary świętej, że jes
teśmy popiołem i w popiół się 
obrócimy, a duszę swą oddamy 
Bogu.

Pierwsza niedziela Wielkie
go Postu jest dniem ofiary na 
wydawnictwa Kościoła.

W okresie postu. W okresie 
postu zobowiązani jesteśmy od
być Spowiedź św. i przyjąć Ko
munię św. wielkanocną.

Cały dom katolick: obowią
zany jest wziąść udział w trzy
dniowych rekolekcjach. W 
każdy piątek Wielkiego Postu 
w godzinach popołudniowych 
w kościele odprawia sie nabo
żeństwo zwane „Drogą Krzyżo

wą”, a w każdą niedzielę 
„Gorzkie Żale”.

Niedziela Palmowa — przy
chodzimy do kościoła z „pal
mami” , bierzemy udział w pro
cesji. „Palmy” po poświęceniu 
zabieramy do domu.

Wielki Tydzień jest okresem 
specjalnych nabożeństw i ado
racji Najświętszego Sakramen
tu, zwłaszcza przy grobie Pana 
Jezusa.

W Wielką Sobotę przycho
dzimy do kościoła po wodę 
święconą i przynosimy pokar
my do poświęcenia. Święcone 
spożywa się po rezurekcji — 
to jest w pierwszy dzień Zmar
twychwstania Pańskiego.

Wielkanoc jest dniem radoś
ci i przypomnieniem, że jak 
Jezus tak i my zmartwych
wstaniemy. O wschodzie słońca 
pierwszego dnia wielkanocnego 
bierzemy udział w nabożeń
stwie, procesji i Mszy św. re
zurekcyjnej w kościele para
fialnym.

Miesiąc maj jest poświęcony 
Najświętszej Maryi Pannie. W 
kościele lub w domu codzien
nie w godzinach wieczornych 
odprawia się nabożeństwo ma
jowe, składające się z pieśni i 
litanii do Matki Bożej, oraz 
rozważania życia Maryi.

40 dni po Wielkanocy obcho
dzimy święto Wniebowstąpie
nia Pana Jezusa, a w 10 dni 
później Zesłanie Ducha Św ięte
go.

Miesiąc czerwiec poświęco
ny jest Sercu Jezusowemu. Co
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dziennie w godzinach wieczor
nych staramy się uczestniczyć 
w nabożeństwie.

Boże Ciało — bierzemy 
udział w nabożeństwie i proce
sji, by wyrazić publicznie swą 
wiarę w tajemnicę Eucharystii 
i potwierdzić swą przynależ
ność do Kościoła.

Piątek — po okta\Vie Boże
go Ciała — przypada uroczys
tość Serca Jezusowego. W dzień 
ten rodziny nasze ofiarowuje
my Sercu Jezusowemu i prosi
my o opiekę nad domem kato- 
liskim.

15 sierpnia — Wniebowzię
cie N.M. Panny — jest dniem 
uroczystego dziękczynienia za 
żniwa. Do kościoła przynosimy 
do poświęcenia wiązanki z plo
nów ziemi.

Październik jest miesiącem  
Różańca świętego, który odma
wiamy podczas wieczornego 
nabożeństwa w kościele lub 
prywatnie w domu. Ostatnia 
niedziela października jest uro
czystością Chrystusa Najwyż
szego Arcykapłana. W dniu 
tym  urządza się akademie, któ
rych celem jest przypomnienie 
praw Chrystusa.

1 listopada — Uroczystość 
Wszystkich Świętych — obcho
dzimy trium f naszych braci w 
niebie. W godzinach popołud
niowych udajemy się na cmen
tarz odwiedzić swych zmarłych 
i uczestniczyć w odprawionym 
nabożeństwie poświęconym pa
mięci tych, którzy od nas ode
szli.

Dzień zaduszny i cały mie
siąc listopad są dniami mo
dlitw za dusze zmarłych. Na
leży pamiętać o doprowadzeniu 
poszczególnych grobów do po
rządku i przyozdobieniu kwia
tami. Nie należy zapominać o 
mogiłach opuszczonych.

W każdym domu katolickim 
na miejscu widocznym znaj
duje się Pismo Święte, śpiew
nik kościelny i modlitewnik, 
którymi posługujemy się nie 
tylko w niedzielę i święta lecz 
każdego dnia.

POLSKOKATOLIK 
A KOŚCIÓŁ

r

„Chrystus jest głową Koś
cioła, ciała swojego, którego 
jest Zbawicielem”.

„Kto nie słucha Kościoła 
niechai będzie jako poganin i 
celnik” (Mat. XVIII, 17).

Religia jest to poznanie i 
uwielbienie Boga. Najdoskonal
sze poznanie Boga dał ludziom 
Pan Jezus i nauczył ich praw
dziwej czci Boga. W celu roz
powszechnienia tej nauki Pan 
Jezus założył Kościół i zlecił 
mu głoszenie swojej nauki 
wszystkim narodom, aż do 
skończenia świata.

Kościół jest to zrzeszenie 
wiernych wyznających tę sa
mą wiarę objawioną przez 
Chrystusa, złączonych jednoś
cią tych samych sakramen
tów i pozostających pod kiero
wnictwem prawowitych paste
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rzy — biskupów będących na
stępcami apostołów i stanowią
cych z nimi Ciało mistyczne 
Chrystusa ożywiane przez Du
cha Świętego. Takim Kościołem 
jest również Kościół Polskoka- 
tolicki.

Kościół nakłada na swoich 
wiernych pewne obowiązki, 
które zobowiązani są sumiennie 
wykonać.

Obowiązki te są następują
ce: 1) przestrzeganie przyka
zań bożych i kościelnych; 2) 
uczestniczenie w nabożeńs
twach w  niedziele i święta; 
3) słuchanie kazań; 4) przystę
powanie do sakramentów świę
tych przynajmniej raz w mie
siącu; 5) wypełnianie sumien
ne obowiązków względem Na
rodu i Władz Polski Ludowej;
6) służenie sprawie pokoju 
między ludźmi i narodami; 7) 
dbanie o Kościół; 8) branie 
udziału w zebraniach parafial
nych; 9) wychowanie dzieci w 
duchu katolickim; 10) branie 
udziału w pracy Kościoła nad 
rozszerzeniem wiary świętej w 
świecie i nad podniesieniem 
poziomu moralnego ludzkości; 
11) wyszukiwanie możliwości 
tworzenia nowych parafii; .12) 
modlenie się o zjednoczenie 
Kościołów i jedność chrze
ścijan; 13) wspieranie m ate
rialne parafii m. i. przez opła
canie sładek, co powinno być 
sprawą honoru; 14) niesienie 
pomocy i pociechy biednym, 
chorym, starcom i osamotnio
nym; 15) bronienie Kościoła 
przed jego wrogami.

Dobry polskokatolik trwa w 
łączności i zgodzie z Kościo
łem. Okazuje wszędzie miłość 
i cześć dla Kościoła i jego ka
płanów. Bierze udział w po
słannictwie Kościoła, a jak 
trzeba broni go. Kościół utrzy
muje się z dobrowolnych ofiar 
swych wiernych. Wszelkie ofia
ry pieniężne na cele kościelne 
są wyrazem wdzięczności za 
dary nadprzyrodzone, które 
otrzymujemy w Kościele przez 
udział w sakramentach świę
tych i poznanie Chrystusa. 
Wszelkie zebrane ofiary Koś
ciół przeznacza na utrzymanie 
parafii, remonty oraz budowę 
nowych obiektów sakralnych 
względnie na misje.

Wiernym Kościoła Polskoka- 
tolickiego przysługuje prawo 
do otrzymywania bezpłatnej o- 
pieki duchowej oraz wszelkich 
posług religijnych ze strony 
swego duszpasterza. Każdy 
pełnoletni wierny ma prawo do 
brania udziału w zgromadze
niach prafialnych, należenia do 
towarzystw przykościelnych o- 
raz być wybranym do Rady 
Parafialnej czy na delegata na 
Synod Kościoła. Wierni mają 
udział w Synodach z głosem 
czynnym w sprawach organi
zacyjnych i gospodarczych oraz 
ponoszą współodpowiedzialność 
za przyszłość Kościoła. Zarzą
dzając majątkiem kościelnym 
troszczą się o jego rozwój i do
bro. Do Kościoła Polskokatolic- 
kiego może przystąpić każdy 
człowiek z tym, że ochrzczeni 
po pouczeniu o zasadach wia
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ry i złożeniu wyznania wiary 
oraz odpowiedniego przyrze
czenia, nieochrzczeni po odpo
wiednim przygotowaniu i przy
jęciu Chrztu świętego.

Występujący z Kościoła wi
nien zawiadomoć księdza pro
boszcza i przedstawić mu po
wody skłaniające go do tej de
cyzji lub bez podawania po
wodów, gdy zaistniałby cpór 
wewnętrzny. Każde wystąpie
nie z Kościoła budzi smutek i 
zmusza do zastanowienia się 
nad sposobem duszpasterzowa- 
nia oraz do wyciągnięcia wnio
sków.

POLSKOKATOLIK 
A PAŃSTWO

Człowiekowi nie wystarcza 
do normalnego rozwoju spo
łeczność rodzinna. Dlatego ro
dziny łączą się w większe ze
społy społeczne i tworzą całe 
odrębne narody, organizują 
społeczności państwowe. Pań
stwo jest wyższą formą orga
nizacyjną od rodziny. Państ
wo tak samo jak rodzina jest 
tworem Bożym, istnieje z wo
li Bożej, a władza państwowa 
pochodzi od Boga. Bóg roz
dzielił rządy nad narodem po
między dwie władze — du
chowną i świecką. Pierwszej 
zadaniem są sprawy boskie, a 
drugiej ludzkie — dotyczące 
doczesnego bytu, zgodnie z 
nauką Pana Jezusa nakazują
cą oddawanie cesarzowi co ce
sarskiego. a co Boskiego Bogu.

Polskokatolik głęboko wroś
nięty w kulturę i tradycje, pol
ską popiera rzeczywistość spo
łeczną oraz podporządkowany 
jest duchowi współczesności 
głoszonemu przez Władzę Lu
dową. Polsce Ludowej zawdzię
czamy korzystanie w pełni z 
wolności sumienia i wyznania 
oraz z wszelkich praw zagwa
rantowanych Konstytucją Pol
skiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
Polskokatolik pracuje czynnie 
i interesuje się rozwojem kul
turalnym  i gospodarczym' Pań
stwa Ludowego, wzrostem je
go siły i dobrobytu, jego wol
nością i suwerennością. Jest 
lojalnym i popiera program spo
łeczno-polityczny realizowany 
przez Front Jedności Narodu i 
walkę o pokój między naroda
mi na świecie. Ustrój socjali
styczny uważa za sprawiedli
wy, jedynie słuszny i twórczy 
ustrój naszego kraju. Zaanga
żowanie się w budowie spra
wiedliwego ustroju społeczne
go nie uważa za kolizję z wy
znawaną wiarą czy światopo
glądem katolickim, lecz za 
swój honor obywatelski. Zde
cydowanie potępia podtrzymy
wany przez Kościół rzymski 
konflikt sztuczny między su
mieniem wierzącego Polaka i 
obywatela Polski Ludowej, u
waża go za fikcję i akt wro
giego nastawienia do Władzy 
Ludowej.

Patriotyzm swój opiera na 
nauce św. Pawła Apostoła: 
„każdy niechaj będzie poddany 
władzy zwierzchniej. Nie masz
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bowiem władzy jeno od Boga, 
a ta, która jest przez Boga jest 
ustanowioną” (Rzym. 13, 1—2).

Należycie spełnia swe obo
wiązki, a sumienną pracą do
pomaga Państwu w realizacji 
dobrobytu materialnego i kul
tury  duchowej całego narodu.

Szanuje i liczy się z prawem 
państwowym nie tylko z oba
wy przed sankcją karną, lecz 
dlatego, że łamanie praw pań
stwowych obciąża jego sumie
nie grzechem.

Dopomaga Państwu w zwal
czaniu wszelkiego rodzaju chu
ligaństwa, pijaństwa, kradzie
ży, nieróbstwa i lenistwa oraz 
przestrzegania dycypłiny i o- 
bowiązków pracy.

Polskokatolik nie jest oddzie
lony od świata i ludzi współ
czesnych niezależnie od ich 
przekonań religijnych i poli
tycznych, bo w nim i z nim 
żyje i podlega wpływom ota
czającej go rzeczywistości.

Wojnę uważa za przestępst
wo przeciw Bogu i zbrodnię 
przeciw ludzkości. Użycie środ
ków masowej zagłady traktuje 
jako obrazę Stwórcy i zaprze
czenie celu stworzenia. Popie
ra tych, którzy domagają się 
powszechnego rozbrojenia i 
głoszą zasady braterstw a i po
koju między wszystkimi naro
dami.

NAMASZCZENIE CHORYCH 
ŚMIERĆ — POGRZEB

„Choruje kto między wami, 
niech przywiedzie kapłanów

Kościoła, a niech się modlą nad 
niin pomazując go Olejem w' 
Imię Pańskie” (Jak. V, 14).

W niebezpiecznej lub nagłej 
chorobie wzywamy księdza do 
mieszkania, aby udzielił Sa
kramentu Namaszczenia Cho
rych. Sakrament ten pomnaża 
łaskę uświęcającą, odpuszcza 
grzechy, przynosi ulgę w cho
robie, a nawet nieraz przywra
ca zdrowie. W mieszkaniu cho
rego przygotowujemy: stói na
kryty czystym białym obrusem, 
na stole umieszczamy krzyż 
między dwiema zapalonymi 
świecami, wodę święconą, kro
pidło, szklankę z czystą wcdą, 
łyżkę stołową, na talerzyku 
watę, sól i kawałek chleba.

Przed śmiercią regulujemy 
swe ziemskie sprawy w zakre
sie spraw majątkowych, po 
tym, przygotowujemy się do 
przyjęcia ostatnich Sakramen
tów świętych. W tym  celu 
wzywamy kapłana, aby przy
gotował nas w ostatnich chwi
lach życia do obcowania z Bo
giem.

W razie niemożności przy
wołania kapłana do chorego, 
każdy wierny winien należy
cie przygotować go na śmierć 
odmawiając z chorym modlit
wy, czyniąc rachunek sumie
nia i wzbudzając żal doskona
ły za popełnione grzechy, oraz 
zachęcając do przyjęcia Komu
nii świętej duchowej. Obowiąz
kiem naszvm za życia jest czę
sta modlitwa o szczęśliwą go
dzinę śmierci oraz prowadze

102



nie życia zgodnego z wolą Bo
żą, by zasłużyć sobie na niĄ.

Najczęściej po przyjęciu Sa
kram entu Chorych przychodzi 
śmierć, która jest „narodzina
mi dla nieba” . Pogodnie i bez 
trwogi umiera ten, kto życie 
swoje opierał na przykazaniach 
Bożych i wierze w Boga.

O zgonie natychmiast zawia
damia rodzina lub opiekujący 
się zmarłym księdza probosz
cza, z którym uzgadnia datę, 
godzinę i inne szczegóły po
grzebu oraz rejestruje zgon w 
parafialnej księdze pogrzebów.

Orszak pogrzebowy odpro
wadza zmarłego na miejsce 
wiecznego spoczynku, na czele, 
którego niesie się krzyż. Ksiądz 
idzie przed trumną, za nią ro
dzina i uczestnicy pogrzebu. 
Delegacje z wieńcami idą za 
krzyżem. Przemówienia osób 
świeckich nad mogiłą wygła
szane są po zakończeniu obrzę
du kościelnego. Kościół Poisko- 
katolicki, o ile jest proszony, 
nie odmawia nikomu pogrzebu 
kościelnego.

Nad grobem zmarłego sta
wia się krzyż, który jest zna
kiem zwycięstwa nad śmier
cią.

Polskokatolik idąc za trum 
ną nie prowadzi żadnych roz
mów, lecz modli się żarliwie 
za duszę tego, którego za życia 
znał i kochał.

Mile widziany i godny za
chowania jest zwyczaj skła
dania ofiar na Mszę św. w in

tencji zmarłego, ofiarowanls 
kwiatów względnie wieńców, 
jako wyrazy ostatniej przy
sługi zmarłemu.

Prawda wiary o świętych 
obcowaniu świadczy, że może
my pomagać duszom w czyść
cu pokutującym do zadośćuczy
nienia Boskiej sprawiedliwości. 
Duszom tym możemy okazać 
pomoc przez nasze modlitwy 
do Boga, ofiarowanie w ich in
tencji Mszy świętej i Komunii 
świętej oraz pełnienie dobrych 
uczynków na ich intencje. 
„Piękna i zbawienna jest myśl 
modlić się za zmarłych, aby 
byli uwolnieni od grzechów” 
(II Machab. XII, 46). S taraj
my się przeto modlić za umar
łych, aby też i oni dopomogli 
nam do prędkiego połączenia 
się z nimi w niebie. Pamięć o 
zmarłych nie ma przejawiać 
się tylko w dzień pogrzebu lub 
w Dzień Zaduszny, lecz w co
dziennym ofiarowaniu Bogu 
naszych dobrych uczynków i 
modlitw za spokój i wybawie
nie dusz czyśćcowych oraz dba
niu o wygląd zewnętrzny ich 
mogił na cmentarzu.

Zasady życia czynnego pol- 
skokatolika mają swą wartość 
tylko wówczas, gdy wprowa
dzone zostaną w życie, przez 
które w narodzie polskim sze
rzyć mamy polską i katolicką 
drogę do zbawienia swej duszy.

Ks. T. Gotówka
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POLSKA RADA 
EKUMENICZNA

Wyraz „ekumenia” oznacza 
chrześcijaństwo jako całość. Od 
lat ludzie wierzący dążą do zje
dnoczenia, wskazując na te 
momenty, które poszczególne 
wyznania łączą, starając się 
wyeliminować te momenty, 
które wyznania dzielą.

Ruch Ekumeniczny zrodził 
się w XX w., ale dopiero w 
r. 1925 zwołano pierwszy zjazd 
ekumeniczny do Sztokholmu. 
Rozmachu nabrał Ruch po dru
giej wojnie światowej. W ystar
czy chociażby przypomnieć 
kongresy ekumeniczne w Am
sterdamie, Ewanston, New Del
hi, które są dowodem, że 
chrześcijanie pragnęli i pragną 
jedności.

Kościół Polskokatolicki jest 
członkiem Światowej Rady 
Kościołów Chrześcijańskich, 
także Polskiej Rady Ekume
nicznej i bierze czynny udział 
w życiu Ekumenii. Reprezen
tantem Kościoła w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej jest — 
ks. biskup dr Maksymilian Ro-
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de, Prymas Kościoła Polskoka- 
tolickiego.

Polska Rada Ekumeniczna 
zrzesza w swych szeregach na
stępujące Kościoły:
a) Kościół Ewangelicko-Augs

burski,
b) Kościół Prawosławny,
c) Kościół Polskokatolicki,
d) Kościół Ewangelicko-Refor

mowany,
e) Starokatolicki Kościół Ma

riawitów,
f) Kościół Metodystyczny,
g) Kościół Chrześcijan Baptys

tów,
h) Zjednoczony Kościół Ewan

geliczny.
Organem prasowym Polskiej 

Rady Ekumenicznej jest kw ar
talnik pn. „Polski Przegląd 
Ekumeniczny”, wydawany w 
języku angielskim i niemieckim 
(dla odbiorców zagranicznych), 
redagowany przez zespół w 
składzie: ks. dr Witold Bene- 
dyktowicz, ks. mgr Tadeusz 
Gorgol, br. Zdzisław Repsz.



Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. superintendent mgr Jan
Niewieczerzał.

Polska Rada Ekumeniczna w 
ciągu ostatnich lat zorganizo
wała sesją naukową, ogólnopol
skie zgromadzenie chrześcijań
skie i chrześcijańskie zgroma
dzenie pokoju.

22 lutego 1962 r. odbyła się 
sesja naukowa Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, zorga
nizowana w sali Polskiego 
Kościoła Chrześcijan Baptys
tów w Warszawie, przy ul. Wa-
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j?Ja zdjęciach: fragmenty Zgromadzenia Pokojowego Polskiej Rady 
Ekumenicznej w  1964 r
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Fragmenty udziału w  Międzynarodowych Konferencjach Pokojowych; 
na lotnisku Okęcie przed wyjazdem do Pragi polskiej ekumenicznej

delegacji pokojowej,
V

*  *

na sali obrad.
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liców 25. Zostały wtedy wygło
szone 3 referaty (przez Ks. Bis
kupa Dr A. Wantu.ę — Współ
czesny Ruch Ekumeniczny 
Kościołów z aspektu teologicz
nego”, przez Ks. Biskupa Pry
masa Dr M. Rodego — „Koś
cioły chrześcijańskie (ekumeni
czne). wobec spraw społeczno- 
politycznych i gospodarczych”, 
przez Ks. Dr A. Znosko „Pro
blematyka światowego Ruchu 
Ekumenicznego na tle sytuacji 
Kościołów Prawosławnych”). 
Po wygłoszonych referatach 
ponad 4 godziny trw ała dysku
sja, którą podsumował ówcze
sny rektor ChAT — ks. prof. 
dr W. Niemczyk.

10 kwietnia 1962 w Sali Kon
certowej Filharmonii Narodo
wej w Warszawie, przy ul. Jas
nej, odbyło się ogólnopolskie 
zgromadzenie chrześcijańskie,
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poświęcone zagadnieniom eku
menicznym. Ks. mgr J. Nie- 
wieczerzał — prezes Polskiej 
Rady Ekumenicznej wygłosił 
wtedy referat pt. „Polskie 
Kościoły Ekumeniczne wobec 
aktualnych zagadnień chrześci
jaństwa”. Zgromadzenie zo
rientowało uczestników o za
gadnieniach będących treścią 
III Zgromadzenia Światowej 
Rady Kościołów w New Delhi 
(1961), w którym to Zgroma
dzeniu brał również jako re
prezentant Kościołów Staroka
tolickich Ks. Biskup Prymas 
Dr Maksymilian Rode. Po re
feracie zabierali głos przedsta
wiciele kierownictwa Kościo
łów i rektor ChAT. W refera
cie jak i w wypowiedziach dało 
się wyczuć, że jednym z głów
nych zadań chrześcijaństwa jest 
służba dla człowieka. Kościoły



W New Delhi 1961 rok: Prezydent Indii w  rozmowie z grupą uczestników  
III Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów,
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uznają wysiłek w kierunku 
odwrócenia od świata groźby 
wojny.

W dniu 16 września 1964 r. 
z inicjatywy Polskiej Rady 
Ekumenicznej wr Sali Kameral
nej Filharmonii Narodowej od
było się Chrześcijańskie Zgro
madzenie Pokojowe. Ks. prezes 
Niewieczerzał omówił uchwały 
ogólnochrześcijańskiego Zgro
madzenia Pokojowego, które 
odbyło się w Pradze 3 lipca
1964 r. pod hasłem „Przymie
rze Boże — to życie i pokój”. 
Ks. sen. R. Trenkler wygłosił 
referat pt. „Chrześcijańska 
służba pokoju”. Wynikało z 
niego, że pokój jest drogi 
wszystkim ludziom na świecie, 
ale chrześcijanie szczególnie z 
racji swej wiary mają obowią
zek go bronić.

Po referacie Ks. Biskup Ro
de odczytał Orędzie do Kościo
łów i chrześcijan, następnie ks. 
superintendent dr W. Be- 
nedyktowicz odczytał Odez

UQ

wę Ogólnochrześcijańskiego 
Zgromadzenia Pokojowego do 
episkopatu Kościoła rzymsko
katolickiego w Polsce, zaś ks. 
biskup dr A. Wantuła odczytał 
Apel do Rządów, Parlamentów 
i Mężów Stanu, a ks. sekre
tarz mgr Pawlik pismo skie
rowane do Rządu PRL.

Polska Rada Ekumeniczna 
jest za pokojem i opowiada się 
za wszystkim co postępowe.

Siedziba Polskiej Rady Eku
menicznej mieści się w War
szawie w budynku przy ul. 
Świerczewskiego 76a. W ostat
nich latach powstają oddziały 
wojewódzkie PRE (np. w K ra
kowie, gdzie przewodniczącym 
oddziału jest ks. inf. Tadeusz 
Majewski, wikariusz generalny 
diecezji krakowskiej Kościoła 
Polskokatolickiego).

Prezesem Polskiej Rady Eku
menicznej jest ks. superinten
dent mgr Jan Niewieczerzał, 
wiceprezesami są Zwierzchnicy 
Kościołów (z ramienia Kościoła



Stoją od prawej: bp Andrzej Wantuła, pastor NiemoIIer, bp Rode.

Polskokatolickiego Ks. Biskup 
Prymas Dr Maksymilian Rocie), 
sekretarzem ks. biskup dr An
drzej Wantuła, skarbnikiem — 
ks. Stefan Andres. Na czele 
Polskiego Oddziału Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojo
wej stoi ks. Ryszard Trenkler. 
Ponadto przy Prezydium PRE 
istnieją Komisje: młodzieży z 
przewodniczącym ks. Bogda
nem Trandą (z ramienia Koś
cioła Polskokatolickiego człon
kiem Komisji jest ks. mgr Ed
mund Krzywański), Komisja 
prasowa z przewodniczącym ks. 
superintendentem dr. Witoldem

Benedyktowiczem (z ramienia 
Kościoła Polskokatolickiego 
członkiem Komisji prasowej 
jest ks. mgr Tadeusz Gorgol), 
Komisja pomocy z przewodni
czącym ks. biskupem dr An
drzejem Wantułą. Komisja 
szkół niedzielnych z przewod
niczącym ks. Janem Karpec- 
kim, Komisja informacji i do
kumentacji z przewodniczącym 
ks. mgr Zdzisławem Pawlikiem 
i Komisja rewizyjna z prze
wodniczącym ks. inf. Tadeu
szem Majewskim.

Ks. T. Gorgol

111



W TROSCE O ZDROWIE 
CZŁOWIEKA

W czasie wojny zginęło 7,5 tys. lekarzy. Zniszczeniu uległy 
S52 szpitale, 100 sanatoriów i zakładów leczniczych, 778 ośrod
ków zdrowia i ambulatoriów.

Taki był bilans wojennych strat. Dziś w dwadzieścia lat po 
wojnie, sytuacja wygląda inaczej, mimo, że jeszcze nieraz sarka
my na kolejki do lekarza, czy w aptece. Pomoc lekarska udostęp
niona jest najszerszym warstwom społeczeństwa. Szpitale, sana
toria, uzdrowiska, domy wczasowe, pomoc zamknięta i otwarta, 
nowoczesne środki i aparatura diagnostyczna, to olbrzymie osiąg
nięcia minionego okresu.

Jednocześnie wraz z rozwojem zakładów służby zdrowia, wzro
sła liczba fachowego personelu. Porównując z okresem przedwo
jennym wygląda to następująco:

Liczba lekarzy w r. 1963 przypadająca na 10 tys. ludności była 
trzykrotnie wyższa niż w 1938 r. a pielęgniarek 11-krotnie.
O stałym wzroście personelu lekarskiego świadczy wzrost udziału 
lekarzy posiadających uprawnienia specjalistyczne. W ogólnej 
liczbie lekarzy medycyny (1955 r. udział ten wynosił 44,5%, 
a w 1963 r. — 60%). Aby zaspokoić zapotrzebowanie na lekarzy 
powołano do życia 10 akademii medycznych. Przed wojną nato
miast było tylko 5 wydziałów uniwersyteckich. Liczba łóżek 
w szpitalach ogólnych wzrosła w stosunku do roku 1946 o 41%, 
w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosiła w r. 1963 — 47,7, 
zaś liczba łóżek w zakładach psychiatrycznych, wynosząca w 1963 
roku — 11,2 na 10 tys. ludności wzrosła w stosunku do r. 1946
o 173%, liczba łóżek w zakładach przeciwgruźliczych w przeli-

Lekarze w tys. na 
10 000 ludności 
Dentyści w  tys. 
na 10 000 ludności

1938 r 
12,9

3.7
3.7 
1,1

1946 r. 
7,7 
3,2 
1,6 
0,7

1963 r. 
35,2 
11,4 
10,6

3,4
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czeniu na 10 tys. ludności wzrosła w tym okresie o 136% i wy
nosiła w 1963 r. — 10,4. Uzupełnieniem lecznictwa szpitalnego 
jest lecznictwo sanatoryjno-uzdrowiskowe, które w r. 1963 dyspo
nowało 16,3 tys. łóżek.

Doniosłą rolę w trosce o zdrowie człowieka odgrywaną zakładv 
leczniczo-zapobiegawcze pomocy otwartej. W latach 1956—1963 
liczba przychodni wzrosła o 956, a ośrodków zdrowia — o 846. 
Przy zakładach pracy liczba przychodni wzrosła o 716, na wsi 
otwarto nowych ośrodków zdrowia — 725. Uzupełnieniem dzia
łalności przychodni w miastach, są spółdzielcze przychodnie le
karskie i lekarsko-dentystyczne, których liczba w 1963 r. wyno
siła 242, zaś uzupełnieniem sieci ośrodków zdrowia na wsi są 
spółdzielcze ośrodki zdrowia, których liczba w r. 1963 wyno
siła 169.

Poniższa tabelka ilustruje rozwój tych zakładów.

1955 1957 1959 1961 1963
Przychodnie 
w tym przy zakładach

3486 3679 2873 4203 4442

pracy 1619 1905 2102 2332 2335
Ośrodki zdrowia 1134 1401 1671 1790 1980
w tym na wsi 821 1033 1316 1410 1546

Kalendarz  — 8 113



OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM

Służba zdrowia ma duże osiągnięcia na odcinku opieki nad 
matką i dzieckiem. Wzrosła opieka nad kobietą w okresie ciąży, 
porodu i połogu. Odsetek ogólnej liczby porodów przyjętych przy 
udziale personelu fachowego zakładów społecznej służby zdrowia 
wzrósł z 87,4% w 1955 r. do około 95% w 1963 r. w tym w szpi
talach — z 41,5% do około 65%. Liczba zakładów opieki nad 
matką i dzieckiem wykazuje stały wzrost.

Np. miejsc w żłobkach stałych w r. 1949 było 18,9 tys. w roku 
1963 — 54,6 tys.

Mimo znacznego przyrostu miejsc w żłobkach liczba ich jest 
jeszcze nie wystarczająca w stosunku do potrzeb, wynikających 
z t stałego wzrostu zatrudnienia kobiet.

Poważnie wzrosła sieć stacji pogotowia ratunkowego. W ro
ku 1949 było 89 stacji na terenie kraju, a w 1963 r. — 422. Licz
ba karetek pogotowia w 306 w r. 1949 wzrosła do 2 947. Oprócz 
tego działa lotnicze pogotowie ratunkowe, dysponujące helikop
terami i samolotami.
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Państwo kładzie duży nacisk na stały rozwój urządzeń służby 
zdrowia i wszechstronną opiekę lekarską. Dzięki temu notujemy 
poważne zmniejszenie współczynnika umieralności. W r. 1938 
a więc w przededniu drugiej wojny światowej współczynnik ten 
wynosił na 1000 mieszkańców 13,9, w 1950 r. — 11,6, a w r. 1963 
— 7,5. Liczba zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych zmniej
szyła się z 140 w 1930 r. do 111 w 1950 r., i do 49 w 1963 r.

Przeciętnie dalsze trwanie życia wzrosło z 49,8 lat w r. 1931— 
32 do 67,8 lat w r. 1960—61. '

Dzięki szczepieniom przeciw chorobom zakaźnym jak dur 
brzuszny, błonnica, zapalenie opon mózgowych i chorobie Heine- 
-Medina, zmniejszyła się znacznie ilość zachorowań Zgony na 
gruźlicę w miastach zmniejszyły się z 13,4 na 10 tys. mieszkań
ców w r. 1938 do 3,6 w r. 1963.

I tak np. szczepień ochronnych wykonano: 
w r. 1938 przeciw drurowi — 450 tys. — ospie — 2.296 tys., 
błonnicy — 381 tys., w r. 1946 przeciw durowi 7.659,6 tys., ospie
1.266,5 tys., błonnicy — 173,9 tys., w  r. 1960 przeciw durowi
10.717,9 tys., ospie — 1.471,1 tys., błonnicy — 1.753,6 tys., w 
r. 1962 przeciw durowi 5.618,6 tys., przeciw ospie — 1.661,9 tys., 
błonnicy — 2.112,4 tys.
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W r. 1961 wprowadzono szczepienie przeciw Heine-Medina. 
Wykonano 3.406,5 tys. szczepień, w 1962 r. — 6.622,7 tys. szcze
pień.

Rozwój służby zdrowia możliwy był dzięki poważnym stale 
rosnącym wydatkom budżetu państwa.

UZDROWISKA

Innym odcinkiem walki o zdrowie ludzkie, jest leczenie uzdro
wiskowe. Centralny Zarząd Uzdrowisk, dysponuje 56 uzdrowi
skami w Polsce, których usługi obejmują cały kraj. W tym 3 
uzdrowisk przystosowanych jest do obsługi kuracjuszy zagranicz
nych: Ciechocinek, Inowrocław, Krynica, Polanica, Połczyn, 
Szczawno, Rabka, Kudowa.

Uzdrowiska prowadzą łącznie 118 sanatoriów, w których rocz
nie leczy się 150 tys. osób, w tym około 10°/o dzieci. Około 150 
tys. osób korzysta z lecznictwa ambulatoryjnego, zamieszkując 
w domach związkowych zdrowia, w domach wczasowych i ho
telach „Orbisu-1 znajdujących się na terenie uzdrowisk. Leczenie 
uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym. Czynnikiem lecznictwa 
jest zespół bodźców, na które składają się klimat danego uzdro
wiska oraz pomocnicze zabiegi fizjoteraupetyczne. Czynnikiem 
dodatnim działającym na ustrój jest również specjalny tryb ży
cia. Okresy kuracji trw ają 4 tygodnie. Według wskazań leczni
czych uzdrowiska dzielą się na:
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Choroby układu krążenia: Ciechocinek, Czerniawa, Duszniki, 
Inowrocław, Iwonicz, Krynica, Kudowa, Kołobrzeg, Polanica, 
Rabka, Świeradów, Świnoujście, Żegiestów.

Rehabilitacja chorych po zabiegach kardiochirurgicznych: Ku
dowa, Nałęczów, Polanica, Rabka i Inowrocław.

Choroby wieńcowe — Nałęczów.
Choroby naczyń krwionośnych kończyn — Lądek.
Choroby układu oddechowego (górne drogi oddechowe): Ciecho

cinek, Czerniawa, Duszniki, Iwonicz, Kamień Pomorski, Koło
brzeg, Rabka, Szczawnica, Szczawno.

Dychawica oskrzelowa: Szczawno, Szczawnica.
Choroby układu trawiennego: Iwonicz, Krynica, Polanica, 

Szczawno, Żegiestów.
Stany po żółtaczce zakaźnej — Długopole.
Choroby dróg moczowych i nerek: Cieplice, Krynica, Szczawno.
Choroby reumatyczne: Busko, Ciechocinek, Cieplice, Ino

wrocław, Iwonicz, Kamień Pomorski, Lądek, Połczyn, Przerze
czyn, Świeradów.

Rehabilitacja narządu ruchu: Ciechocinek, Cieplice, Iwonicz, 
Lądek, Połczyn.

Choroby układu wydzielania dokrewnego: Kudowa, Kołobrzeg, 
Świnoujście.

Cukrzyca — Iwonicz, Krynica, Kołobrzeg, Polanica, Szczawno.
Schorzenia obwodowego układu nerwowego: Busko, Ciechoci

nek, Cieplice, Inowrocław, Iwonicz, Kamień Pomorski, Lądek, 
Połczyn, Świeradów.

Choroby układu krwiotwórczego (niedokrwistość niedobarwli
wa wtórna): Czerniawa, Duszniki, Kamień Pomorski, Żegiestów.

Choroby kobiece: Busko, Czerniawa, Duszniki, Krynica, Kamień 
Pomorski, Lądek, Połczyn, Świeradów, Świnoujście.

Choroby skóry — Busko, Kamień Pomorski, Lądek.

FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH

Należyty wypoczynek po pracy, zmiana środowiska przyczy
niająca się do zapobiegania w pewnym stopniu chorobom. Stąd 
też związki zawodowe doceniają rolę należytego spędzenia urlopu 
ludzi świata pracy, kładą nacisk na rozwój bazy wczasowo-noc- 
legowej. Fundusz Wczasów Pracowniczych dysponuje następują
cymi formami wczasów.

14-dniowe wczasy wypoczynkowe w licznych miejscowościach 
w górach, nad morzem, na nizinach i nad jeziorami.

14-dniowe wczasy matki i dziecka prowadzone w ciągu całego 
roku w Mikuszowicach k/Bielska, Dusznikach Zdroju i Szklar-
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skiej Porębie, a w sezonie letnim w Niechorzu i Kolumnie-Las 
k/Łodzi.

14-dniowe wczasy rodzinne, prowadzone nad morzem w Pobie- 
rowie, Darłowie, Niechorzu i Ustce; w górach w Karpaczu, Szklar
skiej Porębie, Michałowicach i Dusznikach; na nizinach w Ko
lumnie-Las i Spalę.

7-dniowe wczasy miejskie dla pracowników ze wsi i małych 
miasteczek w Warszawie.

7-dniowe wczasy „pływające" statkiem po Wiśle na trasie War
szawa — Gdańsk — Warszawa.

21-dniowe wczasy lecznicze w wielu uzdrowiskach.
28-dniowe wczasy profilaktyczne w Głuchołazach, Szklarskiej 

Porębie i Sródborowie.
28-dniowe wczasy sanatoryjne w Żegiestowie i Jastrzębiu 

Zdroju.
W wielu uzdrowiskach oprócz sanatoriów znajdują się również 

domy wczasowe umożliwiające odbycie 3-tygodniowej kuracji.
W 85 miejscowościach o walorach krajoznawczych i uzdrowi

skowych FWP posiada swoje domy, w których setki tysięcy ludzi 
spędza urlopy. Są to: Bukowina Tatrzańska, Busko Zdrój, Chło
py, Ciechocinek, Cieplice Śląskie, Czerniawa Zdrój, Czorsztyn, 
Darłówek, Długopole Zdrój, Duszniki Zdrój, Giżycko, Głuchołazy 
Zdrój, Inowrocław Zdrój, Iwonicz Zdrój, Jagniątków, Jastarnia, 
Jastrzebie Zdrój, Jedlina Zdrój, Jurata, Kamień Pomorski, Ka- 
mionkowo, Karpacz, Bierutowice, Kazimierz n/Wisłą, Kolumna- 
Las, Kołobrzeg, Kortowo k/Olsztyna, Kruszwica, Krynica Morska, 
Krynica Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Lisi Jar, Lubnie
wice Libostroń, Łagów Lubuski, Łąck, Łeba, Łysica, Krynica Mor
ska, Maków Podhalański, Michałowice, Mielno, Międzygórze, 
Międzyzdroje, Mikołajki, Mikuszowice, Muszyna, Nałęczów, Nie
chorze, Obrzycko, Orle, Piwniczna, Pobierowo, Polanica Zdrój, 
Połczyn Zdrój, Przesieka, Przerzeczyn, Puszczykowo, Rabka 
Zdrój, Rewal, Ruciane, Rymanów Zdrój, Rzeczki, Sandomierz, 
Sarbinowo, Sobieszów, Sliwno Nowe, Solec Zdrój, Sopot, So
snówka, Sól, Spała, Swoszowice, Szczawnica, Szczawno Zdrój, 
Szczyrk, Szklarska Poręba, Dolna, Średnia, Górna, Szyba k/Ełku, 
Sródborów, Świder, Świeradów Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń 
k/Cieszyna, Ustronie Morskie, Wapienica, Węgierska Górka, Wę
gorzewo, Wieniec, Wisła, Władysławowo, Wydminy, Zakopane. 
Zalesie k/Barczewa, Zwardoń, Żegiestów Zdrój.

PCK

Niepoślednią rolę w kraju naszym odgrywa Polski Czerwony 
Krzyż. W pierwszych latach powojennych szczególnie wielką tro-
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ską PCK było niesienie pomocy tej ludności, którą najbardziej 
dotknęły wojny i okupacja hitlerowska oraz repatriantom i więź
niom powracającym do kraju. Poza tym PCK otaczał opieką dzie
ci — sieroty i półsieroty, rodziny inwalidów i starców. W pierw
szych latach powojennych PCK uruchomił różnego rodzaju pla
cówki opiekuńcze, szczególnie dla dzieci, inwalidów i starców. Or
ganizował kolonie letnie dla dzieci, odbudowywał ze zniszczeń 
i uruchamiał szpitale, sanatoria i prewentoria oraz różnego ro
dzaju własne placówki lecznictwa otwartego. Z uwagi na znacze
nie krwi jako środka leczniczego w nowoczesnym lecznictwie or
ganizował stacje krwiodawstwa. W miarę posiadanych środków 
transportowych uruchamiał również stacje pogotowia ratunko
wego i ambulanse ruchome itd.

Na przestrzeni lat 1947—1950 Polski Czerwony Krzyż na pod
stawie decyzji władz państwowych był upoważniony do organi
zowania i prowadzenia całości akcji krwiodawstwa i doraźnej po
mocy leczniczej (pogotowia ratunkowego) w kraju. Dla wypeł
nienia olbrzymich potrzeb w kadrach pielęgniarskich w stale 
rozwijających się placówkach służby zdrowia .PCK zaraz po woj
nie zaczął również organizować i prowadzić szkoły pielęgniarskie.

Na różnego rodzaju kursach sanitarnych, organizowanych przez 
koła PCK, szkoli się rocznie około 500 tys. osób w udzielaniu 
pierwszej pomocy i transportowaniu poszkodowanych.

Polski Czerwony Krzyż prowadzi 43 zasadnicze szkoły medycz
ne dla asystentek pielęgniarskich PCK, w tym 9 szkół jedno-
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rocznych i 34 szkoły dwuletnie, oraz 2 szkoły pielęgniarskie w 
Warszawie, oddając na potrzeby służby zdrowia około 1500 absol
wentek rocznie.

Polski Czerwony Krzyż prowadzi dział informacji i poszuki
wań. Prowadzi pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych w postaci le
ków, żywności, odzieży, pomocy przy ewakuacji z terenów zagro
żonych i organizuje zabezpieczenie sanitarne.

Stowarzyszenie rozwija działalność opiekuńczą w zakładach 
zamkniętych: szpitalach, domach opieki, domach dziecka, itp. 
Udziela pomocy materialnej dla osób znajdujących się przejścio
wo w trudnych warunkach życiowych, a zwłaszcza sierot, star
ców, inwalidów. Równolegle prowadzi działalność opiekuńczą 
w formie interwencji i pomocy w sprawie uzyskania rent, lecze
nia w szpitalu, otrzymania pracy, mieszkania itp.

Wartość pomocy materialnej w roku 1963 wyniosła 2.689.075 zł, 
koła szkolne z zebranych funduszów udzieliły pomocy w  wyso
kości 766.685 zł. Tak wygląda w skrócie działalność humanitarna 
Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszenia opierającego się 
na szerokim aktywie działaczy i jednostek organizacyjnych oraz 
pomocy państwa.

Janusz Chodak
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Adam Kłos

POKŁOSIE DWUDZIESTOLECIA 
POLSKI LUDOWEJ

Rok 1965 był dwudziestopierwszym rokiem naszego niepodleg
łego bytu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kiedy 9 maja 1945 r. 
ostatecznie rzucona została na kolana hitlerowska III Rzesza, a na 
Branderburskiej Bramie w Berlinie zakwitł obok sztandaru ZSRR 
czerwono-biały sztandar wzniesiony tam rękami żołnierza pol
skiego, który wraz z bratnią armią radziecką dokonywał ostatnie
go szturmu na bastiony hitleryzmu — oznaczało to, że rozpoczął 
się pokojowy marsz do lepszej przyszłości, której fundament poli
tyczno-społeczny określały historyczne założenia Manifestu Lipco
wego, z dnia 22 lipca 1944 r., ogłoszonego przez Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego.

Wyszliśmy z tej II wojny światowej ciężko okaleczeni. W wy
niku działań wojennych i eksterminacyjnej polityki okupanta 
ludność Polski zmalała ponad 6 min osób. O ogromie ponie
sionych strat biologicznych świadczy wynik powszechnego spisu 
ludności, przeprowadzonego w  1946 r. Było nas wtedy zaledwie
23,9 min osób. Niedawno uroczyście obwieszczone zostały naro
dziny 30 milionowego obywatela. W 1985 roku będzie nas 40 mi
lionów. Średni wiek Polaka przedłużył się o 18 lat.

To zjawisko rozwoju populacyjnego posiada wielokierunkowe 
znaczenie dla całości naszych stosunków wewnętrzno-gospodar- 
czych. Prognozy demograficzne idą w kierunku stwierdzeń, że bę
dziemy mieli dużo powikłań, wynikających z przyrostu ludności. 
Po wyżu demograficznym, który zmusza nas do stworzenia no
wych stanowisk pracy dla pokolenia wchodzącego w życie, na
dejdzie okres naturalnego przyrostu, różny w różnych dzielnicach. 
W ostatecznym rachunku trudności, wynikające z przyrostu lud
ności będą pokonane. Tak musi być w warunkach planowej go
spodarki, która uwzględnia wszystkie elementy rozwojowe.



Z okazji X X -lecia Polski Ludowej w  parafiach naszych odbyły się 
akademie z okolicznościowymi referatami.

START Z NICZEGO

Przed 20 laty, kiedy milkły działa armatnie zastaliśmy na zie
miach polskich gruzy i ruiny. Zniszczone miasta, wsie i osiedla. 
Przemysł w stanie kompletnej ruiny. Fabryki spalone i zdewasto
wane, środki łączności nie istniały, drogi i pola pokryte były mi
nami. Domostwa i szkoły znajdowały się w stanie rozpaczliwym. 
Do tego doszły przeogromne trudności aprowizacyjne. Ubytek po
tencjału produkcyjnego w całym kraju wynosił wtedy ponad 50°/o, 
a na naszych ziemiach północnych i zachodnich ponad 60%. Wy
starczy wspomnieć, że Warszawa była zniszczona w 75%, Koło
brzeg w 80, Stargard w 70, Gdańsk w 55, Białystok w 60, Gru
dziądz w 63, Gorzów w 62, Legnica w 65. Szczególnie tragiczny 
obraz przedstawiały sobą tereny ciężkich walk pozycyjnych. Re
jon Warmii zniszczony został w 95%. Ostały się na powierzchni 
jeno kikuty drzew, postrzępionych pociskami artyleryjskimi, pra
wie wszystkie domostwa zostały zburzone a ludność kryła się 
w lepiankach ziemnych. Wrocław, na skutek nieodpowiedzialnej 
obrony hitlerowskiego dowództwa legł w gruzach w 65%. Wartość 
szacunkowa strat poniesionych przez Polskę w toku II wojny 
światowej wynosi bez mała 17 mld dolarów.
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ODBUDOWA

W tak zrujnowanym, jak Polska kraju, trzeba było przystąpić 
do ciężkiego dzieła: przede wszystkim odbudowy i usunięcia śla
dów zniszczeń a następnie budowy nowych ośrodków na wszyst
kich odcinkach naszego życia. Dla tych potrzeb zmobilizowany zo
stał wysiłek państwa i społeczeństwa. Można śmiało powiedzieć, 
że w minionym dwudziestoleciu wszyscy żyliśmy pod znakiem 
odbudowy i budowy, świadcząc osobiście na rzecz tworzenia sil
nej gospodarczo, nowoczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
naszej wspólnej ojczyzny, na rzecz naszej Macierzy.

Ofiarność społeczno-narodowa ujęta została w działalności in
stytucji, której na imię: Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju 
i Stolicy. Instytucja ta może być dumna ze swych osiągnięć. Ze 
środków społecznych odbudowano 9.519 obiektów, kosztem ponad 
5 miliardów złotych.

BUDOWA

Nasza gospodarka planowa prowadzona jest w etapach pięcio
letnich. Nie ma takiego odcinka, na którym nie można by stwier
dzić wyraźnego i to poważnego postępu, którego współczynniki 
mają często imponujący wyraz. Wystarczy chyba stwierdzić, że 
w porównaniu do okresu bezpośrednio przedwojennego produkcja 
przemysłowa w Polsce wzrosła dziewięciokrotnie, produkcja rol
nicza o 65°/o z każdych 100 ha użytków rolnych, liczba inżynie
rów zwiększyła się prawie 5-krotnie, samodzielnych pracowników 
nauki prawie czterokrotnie, w uczelniach studiuje 4-krotnie wię
cej słuchaczy.

Zagospodarowaliśmy prastare ziemie polskie nad Odrą i Nysą 
oraz Bałtykiem, scaliliśmy je na zawsze z Macierzą, związana jest 
nasza ojczyzna ze wspólnotą państw tworzących Radę Wzajemnej 
Współpracy Gospodarczej, która skupia państwa miłujące pokój 
i dążące do pokojowej międzynarodowej koegzystencji. W ciągu 
ostatnich 20 la t dokonaliśmy najbardziej doniosłego przełomu 
w tysiącletniej historii Polski.

W wyzwolonej Polsce lud pracujący stał się gospodarzem kraju, 
wyzwolono potężne energie twórcze mas pracujących, wprzęgnięto 
je do wielkiego dzieła budowy lepszego ju tra i doskonalszej rze
czywistości codziennej. Polska wkroczyła na drogę niezwykle dy
namicznego rozwoju. Znajduje to wyraz w stałym przyspieszeniu 
obrotów gospodarczych.

Głównym zadaniem naszej gospodarki narodowej jest stałe 
umacnianie jej bazy materialnej, co wyraża się w pernamentnym
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wzroście wszystkich wskaźników osiągnięć. Rezultatem tej formy 
formy działania, opartego o przemyślane formy produkcyjne jest 
stały wzrost:

produkcji przemysłowej i rolniczej, zwiększenie zatrudnienia 
w gospodarce uspołecznionej, które osiągnęło pułap 7,9 min 
osób, w przemyśle znajduje pracę około 3.3 min ludzi. Uru
chomiono w ub. roku 40 państwowych i 1110 spółdzielczych 
nowych zakładów przemysłowych. Wzrastają nasze obroty 
handlowe zagraniczne, powiększa się dochód narodowy. 
Zwiększają się nakłady inwestycyjne ze szczególnym zwróce
niem uwagi na potrzeby rolnictwa. Słowem w i e l k i  p o 
s t ę p .

Dumni możemy być z rozwoju naszej energetyki, postępu tech
nicznego we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego.

Prawa mas pracujących w Polsce zabezpieczone zostały histo
rycznymi już dzisiaj aktami ustawodawczymi. Ustawa w bezpie
czeństwie i higienie oraz kulturze miejsc pracy jest dokumentem, 
świadczącym o istnieniu wielkich pierwiastków humanistycznych 
w Polsce. Wielkie środki przeznaczono na budownictwo mieszka
niowe. W ostatniej 5-latce w ramach realizacji planów resorto
wych przekazano do użytku 957.500 izb mieszkalnych, 18.200 izb 
lekarskich (reprezentujących 17.200 łóżek szpitalnych). Łączna ku
batura obiektów użyteczności publicznej wyniosła 16.446 tys. m3. 
W latach 1961—64 oddaliśmy do użytku 1.692 obiekty przemysło
we. Na imię im: Turoszów, Płock, Tarnobrzeg, Puławy, Adamów, 
Pątnów itd.

129 miast w ostatnich latach zostało wyposażonych w sieć wo
dociągową, kanalizacyjną i instalacje elektryczne, zorganizowano 
komunikację miejską w 68 miastach, które jej uprzednio nie po
siadały. Ilość autobusów miejskich wzrosła z 1.006 do 4.700. Na 
oświetlanie ulic w miastach i miasteczkach zużywa się 4-krotnie 
więcej energii elektrycznej niż w 1955 r. Słowem światło wtargnę
ło do naszych miast. A w ślad za nim rozwinęła się szerokim 
frontem akcja kulturalna. Liczba młodzieży uczęszczających do 
szkół podstawowych wzrosła ostatnio o prawie milion osób, w li
ceach ogólnokształcących bez mała o 200 tys., w szkołach zawo
dowych o ok. 900 tys., w szkołach wyższych o 54 tys.

Liczby te wskazują, że zdołaliśmy objąć systemem szkolnictwa 
całą wielką falę kilkunastoletniej młodzieży, która przypłynęła 
właśnie w ostatnim okresie tzw. „wyżu demograficznego“. Jedno
cześnie zapewniono tej młodzieży dalsze kształcenie się po zakoń
czeniu szkoły podstawowej.

Potrzeby szkolnictwa w Polsce Ludowej były ogromne. Inicja
tywa budowy „Szkół Tysiąclecia'1 trafiła do serc społeczeństwa. 
Na nasze Millenium szkolne posypały się datki. Ponad 850 szkół
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wyrosło na ziemiach Polski. To są trwałe znicze nie tylko oświa
ty, ale przede wszystkim świadectwo obywatelskiej, narodowej 
świadomości tych wszystkich, których grosze i złotówki złożyły 
się na tak wielki czyn narodowo-społeczny.

Rozpoczęto wielkie dzieło reformy szkolnictwa. Uproszczono 
tryb zdobywania świadectw dojrzałości, stworzono możliwości do 
pogłębiania studiów i zdobywania stopni naukowych nie w opar
ciu o numerus clausus trzosa pieniężnego, tak jak to się działo 
w Polsce przedwrześniowej, ale w oparciu o chęć do pracy, stu
diów i wykazania się postępami w zakresie przyswajania wiedzy.

OKNO NA ŚWIAT POLSKIEJ NAUKI

Nasi naukowcy współpracują z naukowcami ponad 100 krajów. 
10 tysięcy pracowników naukowych w ostatnich latach odbyło 
pracowite staże w zagranicznych ośrodkach. Odwrotnie i w na
szych placówkach naukowych specjalizują się uczeni innych 
państw.

Polska Akademia Nauk, najwyższa nasza instytucja naukowa, 
pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi ośrodkami naukowy
mi świata, bez różnicy ustroju, rasy i koloru skóry. Posiadamy 
umowy o współpracy naukowej z krajami obozu socjalistycznego, 
z USA, z Brytyjskim Królewskim Towarzystwem Naukowym, 
z Francją, krajami skandynawskimi, Włochami, z krajami Ame
ryki Łacińskiej i nowo powstałymi instytutam i naukowymi kra
jów wyzwolonych. Stale wzbogacane są formy współpracy nauko
wej dla dobra Polski Ludowej, dla dobra światowego potencjału 
uaukowego.

NAUKA KOSZTUJE

Stały wzrost naszych potrzeb kulturalnych i w dziedzinie szkol
nictwa wszystkich stopni pociąga za sobą konieczność ponoszenia 
wysokich wydatków na te cele. Nakłady państwa na oświatę 
i szkolnictwo, naukę, kulturę, ochronę zdrowia, opiekę społeczną, 
kulturę fizyczną i ubezpieczenia społeczne (bez rent, zasiłków 
chorobowych i rodzinnych) w przeliczeniu na jednego mieszkań
ca wyniosły około 1.400 zł, a na zawodowo czynnego — 2.900 zł — 
czyli 240 zł miesięcznie.

W DWUDZIESTOLECIE ZAŚLUBIN Z MORZEM

18 marca 1965 r. minęło 20 la t od powrotu Polski nad Bałtyk, 
od uroczystości zaślubin Polski z  morzem. Porty morskie usytuo-
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wane wzdłuż 500 km liczącego wybrzeża — to rzeczywiste okna 
na świat.

S tart naszej gospodarki morskiej odbywał się z pozycji zero
wej. Rok 1945. Poza Gdynią i Gdańskiem mamy porty: Szczecin 
i Kołobrzeg. Te okna stwarzają olbrzymie szanse możliwości roz
winięcia naszej gospodarki morskiej.

Zakasaliśmy rękawy. Ruszyły stocznie. Nasza flota handlowa 
wzrosła, w stosunku do okresu przedwojennego dziesięciokrotnie, 
zniszczone porty nie tylko zostały odbudowane, ale stały się 
ośrodkami, odpowiadającymi najbardziej wybrednym gustom za
granicznych armatorów. W Gdańsku i Gdyni powstały nowe nad
brzeża, w Szczecinie potężny basen górniczy, baza wypadowa dla 
eksportu węgla, wzrosła sprawność przeładunkowa, rokrocznie 
przybywają nowe jednostki morskie. Nasze stocznie produkują na 
eksport statki, dla potrzeb floty rybackiej kutry, powiększa się 
tonaż naszej marynarki. Ten wszechstronny i szeroko zakrojony 
rozwój naszej marynarki rzutuje na obfitości odłowów, które nie
długo wyniosą rocznie 400 tys. ton ryb.

ROLNICTWO

Rolnictwo to niezmiernie ważny odcinek naszej gospodarki na
rodowej. Wszystkie reformy społeczne, wywodzą się w Polsce 
z ducha i treści Manifestu Lipcowego Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego. Od dnia 22 lipca 1944 roku znajdujemy się 
w trwałym i podstawowym dokumencie, kształtującym oblicze 
naszej nowej rzeczywistości.

Wzrasta nasza produkcja rolna. Na zacofaną do niedawna pol
ską wieś wkracza szerokim frontem sprzęt maszynowy, czyniący 
pracę na roli lżejszą. Nie pozostaje to bez wpływu na wysokość 
plonów. Rozwija się gospodarka hodowlana, zwiększa ilość pogło
wia, powiększają się z roku na rok zbiory ziaren zbożowych, oko
powych i strączkowych.

Generalnie biorąc poziom plonów nie osiągnął jeszcze wymaga
nych wskaźników. Ale jest rzeczą bezsporną, ze wzrost zbiorów 
jest funkcją szerszego stosowania środków ochrony roślin, lepszej 
kwalifikacji nasion zbóż. Ciągle jeszcze mamy kłopoty paszowe, 
ale to w ramach planowej gospodarki zostaną w niedalekiej przy
szłości usunięte.

RWPG

RWPG — czyli Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej stanowi 
bardzo ważny czynnik w naszych stosunkach gospodarczych. Jest 
to brama, otwierająca nam poważne możliwości na międzynaro
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dowej arenie gospodarczej. Doniosłą rolę w naszym rozwoju eko
nomicznym odgrywa umocnienie więzi handlowych, naukowo- 
-technicznych ze Związkiem Radzieckim.

Poprawiła się też nasza sytuacja na odcinku eksportu i importu. 
Szybko wzrasta tempo obrotów naszego handlu zagranicznego 
przy jednoczesnej zmianie struktury tego handlu. Rzecz ciekawa, 
że zwiększył się udział maszyn i urządzeń w eksporcie przy jedno
czesnym spadku udziału surowców i niezbędnych do produkcji 
materiałów.

ZAOPATRZENIE, PŁACE, RENTY

Ciągle biadolimy: nie ma tego, nie ma tamtego. A jednak per 
saldo ogólne stwierdzić należy, że stopa życiowa w Polsce Ludo
wej uległa wyraźnej poprawie. Przed wojną mieliśmy stale armię 
bezrobotnych liczącą ponad ćwierć miliona ludzi, co oznaczało, że 
poza procesem produkcji znajdowało się około milion osób, licząc, 
że rodzina składa się przeciętnie z czterech osób. Dzisiaj bezrobo
cie nie istnieje. Nie pracuje tylko ten, kto nie chce pracować. 
Wyrównane zostały różnice między przedwojennymi klasami po
siadającymi a światem pracy, mnożącym dobra materialne naro
dowe i majątki prywatnych posiadaczy fabryk, ziemi i banków.

Po latach niedostatku bezpośrednio powojennego, zaopatrzenie 
w artykuły pierwszej potrzeby jest wystarczające. Nie brak chle- 
ba. Tłuszcze są dostępne każdemu. Sklepy są zaopatrzone w ka
sze, mąkę, cukier, dżemy, soki odżywcze.

Wzrósł średni standart życia. Znajduje to swój wyraz w ubio
rze codziennym, liczbie zainstalowanych radioodbiorników i tele
wizorów, ilości wprowadzonych do gospodarstw domowych 
w mieście i na wsi pralek. Ponad 3 min radioodbiorników, ponad
1.5 min telewizorów, 384 tys. lodówek, milion motocykli i skute
rów — te liczby chyba mówią same za siebie.

Zarobki w Polsce kształtują się średnio na poziomie wystarcza
jącym na skromne utrzymanie. To jest wynik tego, że jesteśmy 
krajem na dorobku, że musimy niejednokrotnie od ust sobie od
jąć, żeby niezbędne wydatki państwowo-społeczne pokryć.

Każdy pracujący po dojściu do określonego wieku ma prawo 
do renty starczej, a w wypadku niezdolności do pracy do zasiłku 
chorobowego lub renty inwalidzkiej. I to stanowi dorobek pań
stwa ludowego, które stwarza obiektywne warunki pozwalające 
na planowe, metodyczne podnoszenie siatki płacy przy zastoso
waniu dodatkowych bodźców ekonomicznych.

W systemie gospodarki planowej zakłada się stały, określony 
wzrost produkcji i wzrost wydajności pracy. Te dwie równoległe 
funkcje naszej gospodarki narodowej oparte są o zasadę postępu
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technicznego, modernizację parku maszyn i urządzeń, lepszą orga
nizację pracy, w wyniku której produkcja towarowa jest jakościo
wo lepsza, tańsza i obfitsza.

WYBORY DO SEJMU I RAD NARODOWYCH

EDWARD OCHAB, 
Przewodniczący Rady Państwa.

W 1965 r. zakończyła się kadencja Sejmu, wybranego w 1961 r. 
Jednocześnie wygasły mandaty dla członków rad narodowych.

Olbrzymią drogę przeszedł polski parlamentaryzm w ostatnim 
dwudziestoleciu.

W latach 1944—49 Krajowa Rada Narodowa, a następnie Sejm 
Ustawodawczy kładł podwaliny pod ustrój społecznej sprawiedli-
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wości i startował w swych aktach prawnych do stworzenia pod
staw, umożliwiających podjęcie wielkiego dzieła odbudowy i bu
dowy nowej Polski.

W latach 1950—1960 stworzone zostały dalsze elementy rozbu
dowy gospodarczej przemysłu, wprowadzenie w rolnictwie no
wych metod pracy i nowej techniki.

Lata 1961—64 — to okres wszechstronnej rozbudowy sił twór
czych kraju na bazie nowoczesnej techniki.

1965 rok jest ostatnim rokiem 5-latki i startem do następnego 
okresu gospodarczego postępu.

Dorobek ubiegłych lat, który znalazł swoje odbicie w pracach 
Sejmu PRL i rad narodowych — dziele codziennego trudu i wy
siłku społecznego i daje nam obraz naszego dorobku.

Sejm, którego kadencja wygasła w ub. roku pozostawił po sobie 
bogatą schedę. Unormował podstawowe fragmenty naszego naro
dowego życia: Kodeks Cywilny, Kodeks Rodzinny, Kodeks Zobo
wiązań, ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy. Cała działal
ność ostatniego Sejmu została oceniona niezwykle pozytywnie 
i Sejm przejdzie do historii Polski jako Sejm Wielkiej Kodyfi
kacji.

30 maja odbyły się wybory do Sejmu i rad narodowych. Wśród 
kandydatów do parlamentu naszego znalazło się:

94 robotników, zatrudnionych bezpośrednio w produkcji,
90 chłopów — rolników,
48 inżynierów i techników,
41 nauczycieli,
26 specjalistów rolnictwa,
24 dziennikarzy i literatów,
17 pracowników nauki,
15 lekarzy,
8 przedstawicieli rzemiosła.

Pozostali reprezentują różne grupy społeczne i grupy zawo
dowe.
• W wyborach do rad narodowych (wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych i gromadzkich) wybrano armię 172 tysięcy radnych. 
Z liczby tej w radach wojewódzkich zasiada ponad 2.400, w po
wiatowych 17,5 tys. osób. Pozostali to członkowie rad niższych 
szczebli.

Wybory do Sejmu i rad narodowych przeprowadzone w jednym 
akcie wyborczym odbyły się pod egidą Frontu Jedności Narodu, 
którego członami podstawowymi są: Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo De
mokratyczne. Każda z partii wchodzących w skład Frontu Jed
ności Narodu posiada odmienne tradycje ideowo-polityczne, różny 
zasięg działalności wśród społeczeństwa. Stojąc wspólnie na grun-
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cie programu budowy Polski Ludowej zajmują one niekiedy od
rębne stanowiska w poszczególnych sprawach, uzgadniane następ
nie w drodze międzypartyjnych porozumień.

Baza polityczna Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego znajduje 
się głównie wśród chłopów i częściowo wśród związanej z rol-

YV pogrzebie przewodniczącego Rady Państwa, Aleksandra Zawadzkiego, 
wzięła udział delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej.

nictwem inteligencji. Stronnictwo Demokratyczne znajduje swo
je oparcie polityczne głównie w środowisku inteligencji pracują
cej i rzemieślniczych warstw pośrednich.

W koncepcji Frontu Jedności Narodu mieści się sojusz i współ
praca partyjnych i bezpartyjnych nad realizacją wspólnego pro
gramu opracowanego o uchwały zjazdów i kongresów partyj
nych, szeroki udział bezpartyjnych działaczy w przedstawiciel
skich organach władzy od Sejmu poczynając, aż do gromadzkich 
rad narodowych, jako reprezentantów organizacji społecznych 
i zawodowych oraz przedstawicieli różnych środowisk i stowa
rzyszeń działających w naszym kraju.

Kampania wyborcza wykazała, że jest w naszym kraju miejsce 
trwałe dla ludzi bezpartyjnych powodujących się patriotyzmem
i poczuciem społecznego obowiązku, pragnących służyć swemu
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krajowi niezależnie od przekonań politycznych czy przeszłości 
politycznej.

Oparty na tych podstawach Front Jedności Narodu, jako sku
pienie wszystkich żywotnych sił narodu, odpowiadający założe
niom i tendencjom rozwojowym w naszym kraju odniósł, bo nie 
mogło być inaczej, przy istnieniu powszechnej świadomości pra
widłowej drogi działania — najpełniejsze zwycięstwo wyborcze.

Nowo wybrany Sejm i rady narodowe stanęły przed ważnym 
zagadnieniem: ukształtowania najbliższej naszej rzeczywistości. 
Ujęte to zostanie w formę nowego planu pięcioletniego.

JUBILEUSZOWE TARGI KSIĄŻKI

Międzynarodowe Targi Książki w Polsce mają swoją tradycję. 
W 1965 r. po raz dziesiąty przy stelażach książkowych spotkali 
się wydawcy wschodu i zachodu. Warszawskie Targi zdobyły so
bie renomę światową, równą sławie Targów w Frankfurcie, Lip
sku czy Belgradzie. Podczas, kiedy jeszcze przed pięciu laty na 
Targach książkowych było tylko 39 wystawców zagranicznych
i 33 polskich, to w 1964 r. liczba ich wzrosła do 253, w tym 129 
wystawców zagranicznych, reprezentujących ponad 2.000 firm 
wydawniczych.

Targi 1965 r. skupiły przedstawicieli 26 państw europejskich, 
obu Ameryk. Oddzielną pozycję stanowiły wydawnictwa ONZ
i krajów afrykańskich.

Nie od rzeczy będzie zwrócić uwagę, że Międzynarodowe Targi 
Książki wpływają na wzrost eksportu książki polskiej, która staje 
sie coraz bardziej poszukiwana na księgarskich rynkach zagranicz
nych. Eksportujemy książki, płyty, nuty, wydawnictwa albumo
we. Największymi naszymi kontrahentami są: ZSRR, odbierający 
prawie połowę naszego eksportu książkowego, muzycznego i pły
towego. Na drugim miejscu znajduje się Anglia, dalej idzie NRD, 
Szwecja, Czechosłowacja, Węgry, NRF i USA.

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

Rekordowy przebieg miały Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
które zgromadziły wystawców z 60 państw. Wystawili oni w pa
wilonach, wybudowanych na przestrzeni 60 tys. m2 tysiące ekspo
natów. 25 krajów reprezentowało Europę, po 12 obie Ameryki, 
Azję, 9 — Afrykę, 2 — Australię i Oceanię. Obok krajów obozu 
socjalistycznego wzięła udział w MTP ekspozycja Chińskiej Re
publiki Ludowej.



VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY 
IM. FRYDERYKA CHOPINA

Przez trzy tygodnie na biało-czarnej klawiaturze odbywał się 
w Warszawie VII Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Cho
pina. Impreza ta należy do kategorii najwyższych misteriów mu
zycznych i skupia zainteresowanie nie tylko światowej opinii mu
zycznej, ale i światowych melomanów. Wyrazem tego było trans
mitowanie przedfinałowych koncertów i finału przez rozgłośnie 
radiowe i telewizyjne kilkudziesięciu krajów.

Bez mała trzy tygodnie trwały eliminacje najlepszych chopini- 
stów spośród 23 krajów obu półkuli. Konkurs zakończył się wspa
niałym sukcesem Argentynki — Marthy Argerich, która zajęła 
pierwsze miejsce. Drugim laureatem był Brazylijczyk, Arturo 
Moreira Lima, trzecie miejsce zajęła Polka — Marta Sosińska, 
czwarte Japonka Hiroko Nakamura, piąte — Edward Auer ze Sta
nów Zjednoczonych, stypendysta muzyczny, studiujący w ZSRR, 
szósta była Polka Elżbieta Głąbowna.

Wyróżnieni zostali chopiniści:
Marek Jabłoński, Polak, pochodzenia kanadyjskiego,
Tamara Kołosz i Wiktoria Postnikowa — ZSRR,
Bianca Uribe — Kolumbia,
Lois Carole Pachucki — z USA i
Ewa Maria Żuk — z Wenezueli. Obie wyżej wymienione są 

Polkami z pochodzenia.
Następne spotkanie międzynarodowe chopinistów odbędzie się 

w Warszawie za lat pięć, czyli w 1970 r.
VII Konkurs wykazał raz jeszcze, że Chopin w swej twórczości 

artystycznej daje wielorakie możliwości interpretacyjne i urok 
.■jego muzyki ma zasięg światowy, wyrazem czego jest udział cho
pinistów w Konkursie, którzy reprezentowali obie półkule. I to 
trzeba zapisać bezspornie na światowe dobro dorobku muzyczne
go naszego wielkiego rodaka — Fryderyka Chopina, który uro
dził się na ziemi polskiej w Żelazowej Woli, w dworku drobnego 
oficjalisty.

20-LECIE i 7 WIEKÓW WARSZAWY

W 1965 r. obchodziliśmy dwa stołeczne jubileusze. Dwudziesto
lecie wyzwolenia Warszawy i siedem wieków jej istnienia. Obie 
te imprezy miały wieloraki kształt obchodowy. Znalazły one swój 
wyraz w różnych aktach. W styczniu 1965 r. w Królikarni otwarto 
Muzeum, w którym znalazły się rzeźby wielkiego Xawerego Du
nikowskiego, pałac na wodzie w Łazienkach został całkowicie
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Pałac Kultury i Nauki w  Warszawie.

odbudowany, położno kamień węgielny pod Łuk Zwycię
stwa, którego odsłonięcie nastąpi w dniu 9 maja 1966 r. Wyrasta 
na przedpolach dawnego Pawiaka pomnik ku czci więźniów, na
szych pradziadów, ojców, braci i sióstr, którzy w jego murach 
cd 1940 r. wypełniali ponure cele tego więzienia, zniszczonego 
w okresie Powstania Warszawskiego.

700 lat Warszawy — to szmat czasu, okres znaczony przeróż
nymi wydarzeniami, notowanymi na kartach naszej historii na
rodowej.
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ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE

20 lat minęło w ub. roku od chwili, gdy komunikaty Głównego 
Dowództwa Armii Radzieckiej donosiły codziennie o wyzwalaniu 
coraz to nowych miast, oderwanych niegdyś od Polski, które 
znowu „stawały się nasze“. Powrót ziem zachodnicn i północ
nych, stanowił największe wydarzenie w naszych dziejach naro
dowych i państwowych. Odbudowa tych ziem i ich zagospodaro
wanie, zjednoczenie z resztą kraju stanowiło kluczowe zagadnie
nie, przed którym stanął cały kraj. Był to egzamin twórczej i po
kojowej pracy, dobrej, sprawnej organizacji, egzamin budowni
czych.

Wielkość skali osiągnięć naszych nad Odrą i Nysą obrazuje 
punkt wyjścia, w jakim ziemie te znajdowały się przed 20 laty, 
a więc w 1945 roku.

W ciągu 20 lat zadania niespotykanego bodajże w dziejach żad
nego innego kraju. Do zasiedlenia i zagospodarowania 1/3 tery
torium naszego państwa przystąpiliśmy wówczas, kiedy kraj cały 
był wyniszczony wojną, kiedy dokonywało się jednocześnie dzieło 
przebudowy ustroju społecznego.

Dzisiaj na ziemiach zachodnich i północnych mieszka ponad 
8,3 min Polaków. Ziemie te dają okofo 30% produkcji przemysło
wej ,a wiele gałęzi, które tutaj rozwinęliśmy jak np. produkcja 
turbin, generatorów, kotłów energetycznych itp. ma dla gospo
darki narodowej decydujące znaczenie. Znaczny przełom dokonał 
się na tych ziemiach w rolnictwie, w gospodarce morskiej, bujnie 
rozwinęło się szkolnictwo. Powstało 19 wyższych uczelni, na któ
rych studiuje ponad 60 tysięcy studentów. Ziemie te zostały w mi
nionym dwudziestoleciu zagospodarowane i zespolone w jeden 
organizm z Polską. Był to wysiłek całego narodu.

POKOJOWA POLITYKA ZAGRANICZNA

Nasz przegląd zeszłorocznych wydarzeń byłby niepełny, gdy
byśmy pominęli w nim polską politykę zagraniczną, którą cha
rakteryzuje stabilność celów i konsekwentne dążenie do utrwale
nia pokoju w układzie stosunków międzynarodowych. Główne 
tory, po których przebiegała nasza polityka nie tylko w roku mi
nionym, ale na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia — to:

rozwijanie i umacnianie więzów przyjaźni, sojuszu i pomocy 
wzajemnej ze wszystkimi krajami, z państwami Układu Warszaw
skiego a także z innymi państwami socjalistycznymi,
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WŁADYSŁAW GOMUŁKA 
Pierwszy Sekretarz KC PZPR wygłasza przemówienie.

występowanie na arenie międzynarodowej jako sprzymierze
niec wszystkich narodów broniących swej wolności, prawa do nie
podległego bytu i suwerenności,

przestrzeganie zasad pokojowego współistnienia w stosunkach 
z państwami obozu kapitalistycznego.

Te właśnie kanony naszej polityki zagranicznej stawiają nas 
w szeregu państw świadomie dążących do realizacji pokojowych 
warunków współżycia międzynarodowego. Dzięki inicjatywie Pol
skiej myśli politycznej, inicjatywie na rzecz odprężenia, rozbroje
nia, pokojowego rozwiązywania konfliktów, dzięki naszemu wkła
dowi do pokojowej polityki wszystkich państw socjalistycznych, 
dobre imię Polski i jej autorytet na arenie międzynarodowej 
wzrósł.

Nie wyciągamy ręki po cudze. Ale nie pozwolimy, aby ktokol
wiek marzył o jakimkolwiek pomniejszeniu naszych granic, które 
są ustabilizowane i na zachodniej rubieży opierają się po wsze 
czasy o Odrę i Nysę. Wyrazem trwałości linii naszej polityki za
granicznej jest podpisanie w kwietniu ub. roku Układu polsko- 
-radzieckiego, który stanowi już dzisiaj historyczny dokument 
braterstwa, przyjaźni i współpracy między Polską a Związkiem 
Radzieckim.
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Warto zbilansować efekty tej międzynarodowej współpracy. 
W minionym dwudziestoleciu powstało w oparciu o dokumentację
i pomoc materiałową 90 wielkich zakładów przemysłowych. Na 
liście tych zakładów znajdują się takie giganty jak: Huta im. Le
nina, Huta im. Bieruta, Huta „Warszawa14, huty miedzi i alumi
nium, Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie, Fabryka 
Samochodów Ciężarowych w Lublinie, elektrownie w Turoszo- 
wie, Jaworznie, Skawinie i na Żeraniu, kombinat chemiczny 
w Oświęcimiu, zakłady przemysłu bawełnianego w Zambrowie, 
Fastach i Piotrkowie, fabryki łożysk kulkowych i inne. Dzięki 
dostawom z ZSRR można było unowocześnić i rozbudować około 
200 zakładów przemysłowych. Otrzymaliśmy potrzebną nam po
moc w żywności, odzieży, tekstyliach itp.

Z sąsiadującymi z nami państwami nasze wzajemne stosunki 
układają się przyjaźnie. Jest to w pierwszym rzędzie rezultat 
wspólnoty ideologicznej, łączącej Polskę z NRD, Rumunią, Cze
chosłowacją.

W roku ubiegłym, podobnie jak i w latach poprzednich Polska 
dawała stale wyraz swoim pokojowym pragnieniom. Nasz mini
ster Spraw Zagranicznych, Adam Rapacki przy okazji wizyt, ja
kie składał w różnych stolicach i podczas podejmowania mężów 
stanu w kraju stale podkreślał, że dążeniem Polski jest m.in. bez- 
atomizacja Europy środkowej i zamrożenie zbrojeń. Na wszystkich 
frontach polityki zagranicznej, na forum ONZ, w Komitecie Roz
brojeniowym przy okazji różnego rodzaju konsultacji stale sta
waliśmy twardo na pozycjach pokojowych, przeciwstawiając się 
zimnowojennym praktykom USA, odwetowym i rewizjonistycz
nym tendencjom ze strony niemiecko zachodnich polityków, pro
testowaliśmy przeciw jakimkolwiek aktom gwałtu i przemocy, 
przeciw pirackiej wojnie w Wietnamie, jakimkolwiek próbom 
awanturnictwa .politycznego.

Nie jesteśmy mściwi. Nie leży to w naszej narodowej naturze. 
Ale stoimy na stanowisku ponoszenia odpowiedzialności za czyny, 
zwłaszcza za czyny przestępcze i zbrodnie. Dlatggo z takim upo
rem Polska przeciwstawiała się przedawnieniu zbrodni hitlerow
skich. Wraz z nami to samo stanowisko zajmowały państwa, które 
dostały się pod brutalny but okupacji hitlerowskiej w latach II woj
ny światowej. Podobny pogląd reprezentowała zdrowa opinia 
publiczna wielu krajów. Pod naciskiem całego kulturalnego świa
ta bońscy politycy musieli ustąpić. Parlam ent zachodnioniemiecki 
zmuszony był do przedłużenia okresu ścigania zbrodniarzy wojen
nych, hitlerowskich ludobójców.

A d a m  K ł o s
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